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Abstrakt

Žíhanie Ti-B-N vrstiev vedie k zvýšeniu ich tvrdosti. Nežiaducim efektom tohto procesu je
pokles húževnatosti a odolnosti voči praskaniu. Legovanie Ti-B-N vrstiev tantalom môže
byť vhodnou cestou pri riešení tohto problému. Diplomová práca je zameraná na fázovú
analýzu vrstiev Ti-B-N, ktoré boli legované rôznym množstvom tantalu (0 at. %, 15 at. %,
23 at. %, 40 at. %) a následne žíhané vo vákuu pri teplotách 900 °C, 1000 °C, 1100 °C,
1200 °C a 1300 °C. Ti-B-N a Ti-Ta-B-N vrstvy boli pripravené DC magnetrónovým
naprašovaním v reaktívnej atmosfére Ar + N2. Vrstvy boli odprašované z Ta a TiB2 terčov.
Chemické

zloženie

spektroskopie

bolo

(WDS).

vyšetrované

Kvalitatívnou

pomocou

vlnovo-disperznej

a kvantitatívnou

fázovou

röntgenovej

analýzou

meraní

röntgenovej difrakcie (XRD) bol skúmaný vplyv teploty a zmeny chemického zloženia
na štruktúru vrstiev. Z výsledkov analýz sme ukázali mechanizmy štruktúrnych zmien
spôsobené únikom dusíka a zmenšovaním podielu bóru pri zväčšovaní relatívneho
množstva tantalu. Pomocou in-situ meraní vo vysokoteplotnej komôrke difrakčného
zariadenia sme sledovali správanie týchto vrstiev v oxidickom prostredí do 1100 °C.

Kľúčové slová: tenké tvrdé vrstvy a povlaky, teplotná stabilita, röntgenová difrakcia,
fázová analýza, Rietveldova metóda

Abstract

Annealing of Ti –B-N coatings leads to an increase of their hardness. Adverse effect
of this process is a decrease of toughness and of the resistance to crack formation. Alloying
of layers with tantalum can be a suitable way to handle this problem. This diploma thesis is
focused on phase analysis of tantalum alloyed Ti-B-N coatings with Ta content of 0 at. %,
15 at. %, 23 at. % and 40 at. %. Coatings were annealed in vacuum at 900 °C, 1000 °C,
1100 °C, 1200 °C and 1300 °C after deposition process. Ti-B-N and Ti-Ta-B-N coatings
were prepared by DC magnetron sputtering in a reactive Ar + N2 atmosphere from Ta
and TiB2 targets. Wavelength dispersive X-ray spectroscopy (WDS) was used to analyse
chemical composition of the coatings. Changes to the structure caused by the influence
of temperature and various chemical composition were investigated by qualitative
and quantitative phase analysis of X-ray diffraction (XRD) patterns. Results of analyses
confirm that structural changes are related to nitrogen losses and to the decline in B/Ta
ratio with the increase of tantalum doping. In-situ X-ray diffraction measurements in hightemperature chamber were used for monitoring the behavior of these layers in oxide-rich
environment up to 1100 °C.

Keywords: thin hard layers and coatings, thermal stability, X-ray diffraction, phase
analysis, Rietveld method
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ÚVOD

Fázová analýza patrí k základným analytickým metódam používaným na určovanie
štruktúry v metalurgií, v oblasti materiálového výskumu a riadenia technologických
procesov, vo viacerých odvetviach výskumu a výroby materiálov, keramiky a pod.
Röntgenová difrakcia je metóda citlivá nie len na druh atómov, ale predovšetkým na ich
vzájomné usporiadanie, ktoré možno inými ako difrakčnými metódami určiť len veľmi
ťažko. V kombinácií so špeciálnymi metódami spracovania experimentálnych údajov je rtg.
difrakcia základným nástrojom štruktúrnej fázovej analýzy rôznych druhov materiálov.
Na začiatku je potrebné identifikovať fázové zloženie porovnávaním meraných
difraktogramov s referenčnou databázou. Potom nasleduje upresnenie parametrov štruktúry
optimalizačnými metódami. Na základe praktických skúseností a porovnávacích meraní
v oblasti fázovej analýzy sa v širokom spektre aplikácií používa hlavne Rietveldova metóda,
ktorá je založená na porovnaní vypočítaného teoretického rtg. záznamu s nameranými
dátami. S pomocou výkonného softvéru vieme aplikáciou tejto metódy z nameraných
kryštalografických údajov získať spoľahlivé výsledky obsahov jednotlivých fáz prítomných
vo vzorke a za istých podmienok tiež podiel amorfnej fázy.
Dôležitou oblasťou materiálového výskumu je výskum a vývoj tenkých tvrdých
vrstiev. Tenká vrstva je vrstva hrúbky niekoľko desiatok nanometrov až jednotiek
mikrometrov nanesená na substráte. Aplikovanie tenkej povrchovej vrstvy môže výrazne
zlepšiť povrchové vlastnosti bulkového (objemového) materiálu (napr. opotrebovanie,
tvrdosť, odolnosť voči korózií a pod.). Povlakovanie materiálov umožňuje kombinovať
dva a viac materiálov (napr. substrát a jedna alebo viac povrchových vrstiev), ktoré majú
dohromady výhodnejšie ekonomické vlastnosti. Vlastnosti vrstvy určuje použitý materiál
a proces depozície. Je nevyhnutné poznať vzájomný vzťah medzi spracovaním, štruktúrou
a vlastnosťami materiálu.
Tvrdé nanoštruktúrne povlaky s výbornými mechanickými vlastnosťami, dobrou
teplotnou stabilitou pri vysokých teplotách, odolnosťou voči opotrebeniu a oxidácií, sú
stále potrebnejšie v mnohých prístrojových aplikáciách, automobilovom a leteckom

priemysle, kde je nevyhnutné udržať jedinečné mechanické vlastnosti pri teplotách
nad 1000 °C. Dôsledkom týchto faktov je neustály vývoj nových nanokompozitných
materiálov.
V diplomovej práci sa venujeme kvalitatívnej a kvantitatívnej fázovej analýze,
s cieľom určiť teplotnú stabilitu kvaternárneho systému Ti-B-Ta-N s rôznym obsahom Ta
(0 at. % – 40 at. %). Povlaky boli pripravené reaktívnym magnetrónovým naprašovaním
a žíhané pri rôznych teplotách v rozsahu od 900 °C do 1300 °C vo vákuu a od 100 °C
do 1100 °C na vzduchu.
V teoretickej časti opisujeme základné poznatky RTG difrakcie, fázovej analýzy,
Rietveldovu

metódu,

možnosti

a obmedzenia

kvantitatívnej

fázovej

analýzy.

Na kvantitatívnu fázovú analýzu sme pre potreby diplomovej práce využili voľne šíriteľný
program Maud a pre kvalitatívnu analýzu program High Score s databázou ICDD, ktorý je
súčasťou softwarového vybavenia Katedry experimentálnej fyziky FMFI UK.

Ciele práce
•

röntgenovou

difrakciou vyšetriť teplotnú stabilitu súboru vzoriek Ti-B-Ta-N

s rôznym obsahom Ta a s rôznou teplotou žíhania vo vákuu
•

vyšetrovanie oxidácie systému Ti-B-Ta-N pomocou in-situ merania na vzduchu
pri normálnom tlaku

•

kvalitatívna fázová analýza systému Ti-B-Ta-N

•

kvantitatívna fázová analýza systému Ti-B-Ta-N pomocou Rietveldovej metódy

•

kalibrácia teplotnej komôrky pre „in-situ“ rtg. merania

9

1 PREHĽAD PROBLEMATIKY

Nanoštruktúrovaný materiál je materiál, ktorý sa skladá z objektov, ktorých
charakteristická veľkosť je v rozsahu od jednotiek do sto nanometrov. Z hľadiska
rozmerov nanoobjektov rozlišujeme nanoštruktúrované povrchy (1D), nanorúrky (2D)
a nanočastice (3D) [1]. So zmenšovaním rozmeru kryštalitov sa zväčšuje podiel hraníc,
ktoré ich oddeľujú a v materiáli sa objavujú nové fyzikálne javy. Dôsledkom je, že
nanokryštalická látka ma kvalitatívne výrazne odlišné, prípadne úplne nové vlastnosti,
v porovnaní s rovnakým hrubozrnným materiálom (od 100 nm). Príčinou tohto javu je
veľký počet „povrchových“ atómov. Tieto sú na časticu viazané len polovicou väzieb.
Preto ich vplyv na vlastnosti častice ako celku už nie je zanedbateľný. Nové fyzikálne
vlastnosti sa prejavia, ak je počet atómov na povrchu rádovo rovný počtu atómov
v objeme [2].
Nanokompozitné materiály sú zložené minimálne z dvoch fáz, z ktorých aspoň jedna
je nanokryštalická. Väčšinou ide o kryštalické zrná s rozmerom ~ jednotiek nm
so zaujímavými vlastnosťami rovnomerne rozptýlené v amorfnej matrici. Amorfná fáza
nesie a spája objekty nanokryštalickej fázy a bráni ich priamemu kontaktu. Nanokompozity
vznikajú pridaním vybraných atómov do základného materiálu alebo nanokryštalizáciou
z amorfnej fázy. Už veľmi malé množstvo nanokryštalickej fázy prítomnej v amorfnej
matrici (< 5 at. %) vedie k zlepšeniu alebo k zmene vlastností základného materiálu [3].
V súčasnosti dochádza k významnému rozvoju techník, ktoré umožňujú meniť
mechanické vlastnosti pevných látok úpravou povrchu. Jednou z možností je nanesenie
tenkej tvrdej vrstvy hrúbky desiatok nm až niekoľko µm na základný materiál. Vrstvy
sa nanášajú depozíciou z chemických pár CVD (Chemical Vapour Deposition) alebo
depozíciou z fyzikálnych pár PVD (physical vapour deposition). Z PVD metód
sa využívajú rôzne druhy naprašovania (jednosmerné DC (direct current), striedavé AC
(alternating current), rádio frekvenčné RF (radio frequency)) [4].
Tvrdé vrstvy sú charakteristické vysokými hodnotami tvrdosti. Podľa tvrdosti delíme
materiály na tvrdé (H < 40 GPa), supertvrdé (40 GPa < H < 80 GPa) a ultratvrdé
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(H > 80GPa). Tvrdosť je určená výlučne povahou interatomárnych síl (intrinzicky tvrdé
materiály) a povahou interatomárnych síl a súčasne aj mikroštruktúrou (extrinzicky tvrdé
materiály). U intrinzických vrstiev je tvrdosť spôsobená veľkým koordinačným číslom
(počet najbližších susedných atómov), vysokou energiou väzby (najtvrdšie sú materiály
s kovalentnou väzbou) a malou medziatómovou vzdialenosťou. Medzi takéto materiály
patria napr. karbidy, nitridy a boridy prechodových kovov [5].
Tvrdosť extrinzických vrstiev je hlavne dôsledkom mikroštruktúry, ktorá obmedzuje
pohyb dislokácií a šírenie trhlín. Polykryštalické materiály sú odolnejšie voči plastickej
deformácií v porovnaní s monokryštálmi. Príčinou sú hranice zŕn, ktoré bránia šíreniu
dislokácií, čím dochádza k spevňovaniu materiálu [6]. Odolnosť polykryštalického
materiálu voči plastickej deformácií v závislosti od veľkosti zŕn popisuje Hall-Petchov
vzťah:
 = 0 + −1/2 ,
kde  je kritické napätie, pri ktorom nastáva plastická deformácia, 0 je napätie potrebné
k šíreniu dislokácií v materiáli,  je materiálová konštanta zodpovedajúca veľkosti

kryštalitov a  zodpovedá veľkosti kryštalitov. Hall-Petchov vzťah platí len pre materiály

s kryštalitmi väčšími ako 10nm, ktoré sú dostatočne veľké a môže v nich existovať ďalší
zdroj dislokácií. V materiáloch s veľkosťou kryštalitov pod 10 nm dochádza v dôsledku
kĺzania hraníc zŕn k poklesu tvrdosti [7; 5].
Typickými predstaviteľmi nanokompozitných tvrdých povlakov sú karbidy a nitridy
prechodových kovov (TiN, ZrN, CrN a pod.). Pre tieto materiály je charakteristická
nanokolumnárna (stĺpcová) štruktúra s priemerom stĺpcov od 50 nm do 100 nm. Dosahujú
tvrdosť okolo 20 GPa až 25 GPa. Ich použiteľnosť je obmedzená do teploty približne
600 °C. Nárast tvrdosti na hodnoty väčšie ako 40 GPa je u týchto materiálov možný
indukciou bodových porúch iónovým bombardovaním v procese depozície a zvýšením
hodnôt makronapätí [8]. Poruchy zabraňujú rastu zŕn a formovaniu kolumnárnej štruktúry,
avšak pri nadkritických teplotách sa zmenšuje ich počet a dochádza k poklesu tvrdosti. U
nanoštruktúrovaných tvrdých povlakov, ktoré sú vytvorené samo-organizovaným
procesom rastu alebo dekompozíciou metastabilnej supersaturovanej fázy v procese postdepozičného žíhania, je pokles tvrdosti spomalený spomalený a vykazujú vysokú tvrdosť
pri zvýšených operačných teplotách [9].
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Nadstechiometrické samo-organizované vrstvy TiB2.4 dosahujú tvrdosť väčšiu ako
60 GPa. Nanokolumnárne TiB2 s priemerom 5 nm sú rozptýlené v amorfnej fáze
obohatenej bórom. Mayrhofer [10] popisuje štruktúrny vývoj ternárnej nanoštruktúry
Ti-B-N. Po depozícií sú kryštality fcc-TiN a h-TiB2 s veľkosťou 2 - 3 nm rozptýlené
v neusporiadanej fáze BNx ktorej podiel je ~ 50 %. Tieto vrstvy sú teplotne stabilné
do teploty 900 °C, kedy v dôsledku úniku bóru z amorfnej oblasti dochádza k rastu
kryštalitov a poklesu tvrdosti.
Nanokompozitné

systémy

Ti1-xAlxN,

AlxCr1-xN

pozostávajú

z metastabilnej

fcc-Ti(Cr)AlN fázy typu NaCl. Po žíhaní vo vákuu dochádza k jej dekompozícií a vzniku
hexagonálnej fázy w-AlN (wurtzite) a fcc-Ti(Cr)N. Tieto systémy majú vynikajúce
mechanické vlastnosti a dobrú odolnosť voči oxidácií. Všetky uvedené materiály
sú keramické, preto sú krehké a majú tendenciu sa lámať. Z tohto dôvodu sa výskum
zameriava na vývoj vrstiev so zlepšenou húževnatosťou.
Musil [3] ukázal, že materiály s vysokou tvrdosťou

≈ 60 GPa až 20 GPa, nízkym

Youngovým modulom pružnosti E* spĺňajúcim podmienku

/ ∗ > 0,1 zvyšujú svoju

húževnatosť a dosahujú výborné hodnoty elastickej obnoviteľnosti We ≥ 70 %. Táto
podmienka má kľúčový význam pri rozvoji nových tvrdých povlakov so zlepšenou
húževnatosťou.
Nový teoretický koncept popísal Sangiovanni [11]. Zlepšenie húževnatosti nastáva
v množstve ternárnych nitridov na báze kubických TiN- a VN-, ktoré sú legované V, Nb,
Ta, Mo a W. Rachbauer [12] ako jeden z prvých opísal teplotnú stabilitu a odolnosť
voči oxidácií vrstiev TiAlN legovaných Ta. Tantal vykazuje extrémne vysoký bod topenia
3025 °C a výbornú odolnosť voči korózií. S rastúcim obsahom Ta tvrdosť po depozícií
narastá o 25 %, z 30 GPa na 40 GPa. Proces dekompozície presýteného tuhého roztoku
na stabilné zložky c-TiTaN a w-AlN je s rastúcim množstvom Ta spomalený z 900 °C
na 1200 °C. Tantal taktiež zvyšuje odolnosť Ti-Ta-Al-N vrstiev proti oxidácií.
Ti-B-N povlaky legované tantalom neboli zatiaľ skúmané a mali by ukázať zvýšenú
teplotnú stabilitu, zvýšenú tvrdosť aj húževnatosť. Táto diplomová práca je súčasťou širšej
analýzy kvaternárneho systému Ti-Ta-B-N [13]. Zameriavame sa tu hlavne na vývoj
kryštálovej štruktúry v priebehu žíhania vo vákuu a na vzduchu. Štruktúru povlakov
vyšetrujeme pomocou rtg. difrakcie.
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2 FÁZOVÁ ANALÝZA POLYKRYŠTÁLOV

2.1 Všeobecné princípy röntgenovej difrakcie
Röntgenová (rtg.) difrakcia je jednou z difrakčných rozptylových metód štruktúrnej
analýzy. Ako testovacie častice sa používajú fotóny s vlnovou dĺžkou λ porovnateľnou
s rozmermi atómov. Pre λ = 1,54 Å je ich energia 8 keV a hĺbka vniku úmerná absorpčnej
dĺžke

µ,

na

ktorej

strácajú

energiu

v dôsledku

interakcie

s elektrónmi,

je

0,001 mm – 0,1 mm v závislosti od materiálu. Zdrojom takýchto fotónov je anódové
žiarenie rtg. lampy alebo synchrotrónové žiarenie [14].
Difrakciu popisujeme v priestore vlnových vektorov, tzv. recipročnom priestore.
Reálnej kryštálovej mriežke prislúcha v recipročnom priestore recipročná mriežka, ktorej
jednotlivé body sú popísané vektorom:
 = ℎ∗ + ∗ +  ∗ ,
kde a*, b* a c* sú bázové vektory primitívnej bunky recipročnej mriežky a ℎ, ,  sú
tzv. Millerove indexy. Vektory a*, b*, c* súvisia s bázovými vektormi kryštálovej mriežky
a, b, c nasledovne:
∗ × ∗

∗ = ∗  ∗ ×∗ 

 ∗ ×∗

∗ ×∗

∗ = ∗  ∗ ×∗ 

 ∗ = ∗  ∗ ×∗  ,

pričom výraz v menovateli je objem primitívnej bunky kryštálovej mriežky. Každej osnove
mriežkových rovín (hkl) prislúcha v recipročnej mriežke jeden bod, ktorý leží na normále
k daným rovinám vo vzdialenosti 1⁄ ! , kde 

!

je medzirovinná vzdialenosť. Tento

bod je zároveň koncovým bodom vektora #$% , ktorý je kolmý na dané roviny.
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Majme ideálny kryštál, na ktorý dopadá rovinná monochromatická vlna s vlnovým
vektorom Ki. Berme do úvahy len žiarenie, ktoré sa na vzorke elasticky rozptyľuje.
Detektor meria intenzitu žiarenia rozptýleného v smere vlnového vektora & ' . Pre veľkosť

vlnových vektorov vyplýva z elasticity podmienka & ( = & ' = 2π⁄). Rozptylový

proces & ( → & ' je charakterizovaný difrakčným vektorom +:
+ = &' − &(,
ktorý je nositeľom informácie o geometrií kryštálu [15].

Na popis difrakcie môžeme použiť klasický zákon odrazu z optiky. Na kryštál budeme
pozerať ako na sadu mriežkových rovín, od ktorých sa odráža dopadajúce žiarenie.
Uvažujeme priblíženie, v ktorom môžeme zanedbať viacnásobný odraz od rovín.
Na vzorku dopadajú lúče paralelného monochromatického žiarenia, ktoré sú vo fáze.
V smeroch, v ktorých rozptýlené zväzky interferujú konštruktívne, pozorujeme maximá
intenzity. Ku konštruktívnej interferencií dochádza, keď aj rozptýlené lúče budú vo fáze.
Táto podmienka je splnená, ak dráhový rozdiel lúčov vo vzorke je celočíselným násobkom
vlnovej dĺžky použitého žiarenia. Matematickým vyjadrením tejto podmienky je Braggov
zákon:
2 ! sin 0 = 1),
kde 

!

je vzdialenosť susedných rovín, θ je tzv. Braggov uhol, t. j. uhol, ktorý zviera

dopadajúce žiarenie s danou sadou mriežkových rovín, λ je vlnová dĺžka žiarenia a n je
celé číslo [16].
Iný pohľad na difrakčný experiment poskytuje von Laueho formulácia. Ožiarené
atómy vzorky predstavujú sekundárny zdroj žiarenia. Difrakciu si možno predstaviť ako
interferenciu žiarenia rozptýleného na jednotlivých atómoch. Amplitúda pravdepodobnosti
rozptylového procesu & ( → & ' na 1 atómoch umiestnených v polohách Rn je
∑4 34 5 6+78 ,
kde 34 je atómový formfaktor, ktorý je daný pomerom amplitúdy žiarenia rozptýleného
atómom, k amplitúde žiarenia rozptýleného jedným elektrónom. Maximálna hodnota,
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ktorú môže atómový formfaktor nadobudnúť je rovná počtu elektrónov v atóme.
Pre amplitúdu žiarenia rozptýleného základnou bunkou platí vzťah:
6+:8
9+ = ∑;
4<= 34 5

(1)

kde vektor :4 = >4 ∗  + 4 ∗  + ?4 ∗ , popisuje polohu n-tého atómu v danej základnej
bunke a >4 , 4 a ?4 sú zlomkové súradnice dané vzťahmi >4 = A4 ⁄B , 4 = C4 ⁄D

a ?4 = E4 ⁄F , pričom A4 , C4 a E4 sú priemety zložiek vektora :4 do osí a, b, c [16].

Veličina 9+ sa nazýva štruktúrny faktor, lebo obsahuje polohy atómov v základnej

bunke, čím nesie informáciu o štruktúre kryštálu. Rtg. difrakciou meriame intenzitu G+,

ktorej hodnota je úmerná kvadrátu absolútnej hodnoty štruktúrneho faktora |9+|:
G+ = |9+|I = J∑4 34 5 6+:8 J

I

(2)

Podľa Laueho difrakcia nastane, ak je splnená podmienka:
+ =  ! .
Po dosadení za :4 a + do vzťahu pre štruktúrny faktor (1) a uplatnení vzťahov medzi
bázovými vektormi kryštálovej a recipročnej mriežky dostávame:
LIM6N8 O
9K = ∑;
4<= 34 5

P8 O!Q8 R

(3)

kde index K obsahuje Millerove indexy h, k, l. Zo vzťahu (2) je zrejmé, že
z nameraných intenzít Braggových reflexií vieme určiť len veľkosť štruktúrneho faktora,
nie jeho fázu. Fázový problém je hlavným problémom štruktúrnej analýzy.

2.2 Vplyv mikroštruktúry
Krátko po objavení rtg. difrakcie sa ukázalo, že metóda je vhodná nielen na určovanie
kryštálovej štruktúry, ale tiež na získavanie informácií o mikroštruktúre vzorky.
V roku 1918 prišiel Scherrer so vzťahom, ktorý popisuje súvis nárastu šírky píkov
s poklesom veľkosti kryštalitov [17]:
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2S =

0,94λ
,
 cos θ

kde 2S je šírka píku v polovici maxima FWHM (z angl. full width at half maximum)
a D je priemerný rozmer kryštálu v smere kolmom k difraktujúcim rovinám. Tento vzťah
našiel veľké uplatnenie pri vyšetrovaní polykryštalických vzoriek rtg. difrakciou. Na šírku
píkov majú vplyv aj ďalšie mikroštrukturálne znaky ako tvar kryštalitov, mikropnutia,
vrstevné chyby a dislokácie, ktoré spôsobujú odchýlky od ideálnej kryštálovej štruktúry.
Mikroštruktúrna analýza polykryštálov rieši otázku vplyvu mikroštruktúry na fyzikálne
vlastnosti materiálu.
Dislokácia spôsobuje vznik vnútorných napätí (pnutí), pretože v jej bezprostrednom
okolí je kryštálová mriežka výrazne deformovaná. Tak ako každá porucha kryštálu
vo svojom okolí vytvára napäťové a deformačné pole. Dislokáciami indukované napäťové
pole sa môže šíriť stovkami jednotkových buniek kryštálu. Medzirovinná vzdialenosť dhkl,
ktorá vystupuje v Braggovej rovnici, podlieha v dôsledku prítomnosti týchto polí zmenám,
a nepredstavuje už fixnú hodnotu (dhkl)0, ale je charakterizovaná distribúciou hodnôt dhkl.
Rozmazanie rozptýlenej intenzity rtg. žiarenia okolo (dhkl)0

zodpovedá rozšíreniu

Braggových reflexií.
Napäťové pole sa nazýva mikropnutím, pretože sa prejavuje na malej dĺžkovej škále
v porovnaní s inverzným lineárnym koeficientom zoslabenia X Y= rtg. lúča na vzorke. Táto
definícia nie je celkom uspokojivá, pretože charakteristika vzorky v tomto prípade závisí
od spôsobu skenovania rtg. lúčom. Výsledkom je nárast a pokles mikropnutí v závislosti
od veľkosti ožiareného objemu vzorky. Na druhej strane, makropnutia, ktoré sa vyskytujú
na škále väčšej ako X Y=, môžu spôsobiť celkové posunutie Braggovho odrazu
z (dhkl)0 do novej polohy (dhkl)0 + ∆ ! .

Analýzy profilovej funkcie („line profile analysis") sa snažia odvodiť charakteristické
mikroštruktúrne vlastnosti vzorky z tvaru a rozšírenia Braggových reflexií. Rozšírenie
spôsobené veľkosťou zŕn a mikropnutiami nastáva zvyčajne súčasne, preto sa vyvíjajú
techniky, ktoré umožňujú odseparovať tieto dva efekty. Jednou z nich je napr.
Williamson-Hallova metóda, ktorá bližšie opisujeme v kapitole 2.4. Je potrebné zdôrazniť,
že väčšina analýz predpokladá náhodné rozdelenie orientácie kryštalitov. To však nie je
všeobecne platné v polykryštalických tenkých vrstvách, naopak, typicky dochádza
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k preferenčnej orientácií alebo textúre. Preto je potrebné starostlivo overiť vplyv
prítomnosti textúry na interpretáciu analyzovaných dát.

2.3 Rietveldova metóda
V posledných dvoch desaťročiach pozorujeme veľký pokrok v schopnosti čo
najpresnejšie určiť kryštálovú štruktúru z dát práškovej difrakcie. Rietveld ako prvý
vypracoval počítačovú analytickú metódu, ktorá využíva celý difrakčný záznam práškovej
vzorky. Svoju prácu publikoval v dvoch prácach v rokoch 1967 a 1969 [18; 19]. Cieľom
metódy je fitovanie experimentálnych dát výpočítaným modelom využitím metódy
najmenších štvorcov a spresnenie kryštálovej štruktúry a iných charakteristík vzorky, napr.
mriežkových parametrov.

2.3.1 Matematika a postup
Rietveldovu metódu (RM) možno použiť, ak je difrakčný záznam v digitalizovanej
podobe. Numerická hodnota intenzity yi je zaznamenaná v každom rovnakom kroku i.
Pre konštantnú vlnovú dĺžku je krok udávaný v rozptylovom uhle 2θ a intenzita je meraná
priamo kvantovým detektorom pulzov. Typická veľkosť kroku v rtg. difrakcií je z rozsahu
0.01° - 0.05° 2θ. Počet krokov je rádovo udávaný v tisícoch. „Najlepší fit“ predstavuje
globálne minimum pre všetky hodnoty yi zároveň. Funkcia, ktorej minimum hľadáme
metódou najmenších štvorcov je váhový reziduálny súčet [20]:
[P = ∑6 \6 6 − ]6 I ,
kde \6 = 1⁄6 sú váhy merania (čísla bez fyzikálneho rozmeru), 6 predstavuje intenzitu
nameranú v i-tom kroku a ]6 je intenzita vypočítaná v i-tom kroku.

Difrakčný záznam viacfázovej polykryštalickej vzorky v skutočnosti pozostáva
z difrakčných profilov jednotlivých fáz, ktoré majú rôzne výšky, polohy a šírky píkov.
Metóda je schopná spoľahlivo pracovať aj so silne sa prekrývajúcimi maximami. V RM
pozorovanej intenzite nie je vopred pridelená konkrétna Braggova reflexia. Na úspešné
použitie metódy je potrebný rozumne zvolený začiatočný model. RM nie je metóda
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na určenie štruktúry, ale na upresnenie určených parametrov. Najprv je preto nutné
pomocou vhodných softvérových prostriedkov identifikovať fázy prítomné v analyzovanej
vzorke, porovnávaním s referenčnou databázou difraktogramov.
K intenzite yi pozorovanej v ľubovoľnom bode i prispievajú typicky mnohé Braggove
reflexie. Intenzita ]6 je určená z hodnôt |9K |I (3), ktoré sú vypočítané zo štruktúrneho
modelu sumovaním cez príspevky zo susedných Braggových reflexií a pozadia [20]:
]6 = ^ ∑K _K |9K |I 3206 − 20K `K a + b6 ,
kde ^ je škálový faktor, _K zahŕňa Lorentzov polarizačný faktor a faktor multiplicity,

3206 − 20K  je profilová funkcia, `K je funkcia preferenčnej orientácie, a vyjadruje
efektívny absorpčný faktor a b6 je intenzita pozadia v bode i.

Minimalizácia váhového reziduálneho súčtu, metódou najmenších štvorcov, vedie
k súboru normálových rovníc, ktoré obsahujú derivácie všetkých vypočítaných intenzít ]6
podľa všetkých nastaviteľných parametrov. Tieto rovnice je možné riešiť inverziou
normálovej matice, ktorej element cd je daný vzťahom:
f g Phi

cd = − ∑6 2\6 e6 − ]6  fN

j fNk

fP

fP

− l fNhi m n fNhi op,
j

k

kde parametre >d , > sú nastaviteľné parametre.
Reziduálna funkcia je nelineárna, preto sa táto úloha rieši iteračným postupom,
tzn. hodnoty počiatočných parametrov sú odhadnuté tak, aby funkcia približne prechádzala
nameranými bodmi. Z určených váhových koeficientov sú vypočítané nové, presnejšie
hodnoty parametrov [21]. Pre zmenu parametra platí:
fqr

∆> = ∑ cdY= fN .
k

Výpočet sa opakuje s novými hodnotami váhových koeficientov a parametrov. Postup
môžeme ukončiť, keď sa hodnoty parametrov takmer prestanú meniť. Pretože vzťah medzi
parametrami a intenzitami je nelineárny, počiatočný model sa musí blížiť správnemu
modelu, inak uvedený postup nevedie k globálnemu minimu, ale diverguje, alebo vedie
k nesprávnej hodnote minima, ak počiatočné hodnoty parametrov sú v jeho blízkosti.
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Parametre, ktoré týmto spôsobom spresňujeme, sú napríklad poloha atómov, obsadenosť
mriežkových bodov, parametre pozadia, mriežkové parametre, prístrojové rozšírenie,
veľkosť zŕn, mikropnutia a pod.
Intenzita pozadia
Intenzita pozadia v i-tom kroku b6 je zložená z fenomenologických funkcií pozadia,
ktoré sú založené na fyzikálnych princípoch a zároveň obsahuje model popisujúci amorfnú
zložku a tepelný difúzny rozptyl. Pri absencií lepšieho priblíženia je vhodnou
fenomenologickou funkciou polynomická funkcia piateho rádu [20]:
b6 = ∑wt<x st L206 /su`v[ − 1Rt ,
kde BKPOS je počiatok zvolený používateľom a Bm je izotropný teplotný parameter
skúmaného materiálu.
Profilová funkcia
Analýza

profilu difrakčných maxím najčastejšie začína numerickou regresiou

nameraných Braggových reflexií štandardizovanými modelovými funkciami [22]. Táto
technika vedie k redukcií dát: namiesto zaobchádzania s N dátovými bodmi 206 , G6 ,

z určitého rozsahu 20, tento krok redukuje celý súbor dát na niekoľko parametrov. Týmito
parametrami sú: poloha píku 20x , zvyčajne špecifikovaná ako stred píku, intenzita v strede

píku Gx a jeden alebo viac parametrov, ktoré popisujú šírku a tvar píku. Difrakčný profil

G20 sa dá pomocou intenzity Gx a profilovej funkcie f v polohe 20x zapísať nasledovne:
G20 = Gx 320 − 20x , 2S, … .

Všeobecným významným výsledkom získaným rozvojom profilovej analýzy bolo
pozorovanie odlišných efektov, ktoré sú spôsobené malými kryštalitmi (menšie ako
0,2 µm) a mikropnutiami. Ukázalo sa, že veľkosti kryštalitov súvisia s Cauchyho funkciou
3] 20, kým mikropnutia vedú k rozšíreniu popísanému Gaussovou funkciou 3z 20
(Cauchyho funkcia sa v profilovej analýze nazýva tiež Lorentzova funkcia). Tieto dve
funkcie sú prototypom modelových funkcií používaných v profilovej analýze a používajú
sa v tvare:
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3] 20 = L1 + 20 − 20x I ⁄S I RY=,

3z 20 = 5>\L−1220 − 20x I /S I R.
Integrálna šírka { je definovaná ako podiel plochy pod difrakčným Braggovým píkom
a intenzity Gx v maxime píku. To vyjadruje vzťah:
=

{ = | ~Y∞ G20 20.
∞

}

Tento pojem zaviedol Laue a je ilustrovaný na obrázku 1.

Obr. 1: Vizualizácia pojmu integrálna šírka. Prevzaté adaptované z [22].

Pomocou integrálnej šírky môžeme vyššie uvedené vzťahy prepísať nasledovne:
3] 20 = L1 + 20 − 20x I  I ⁄{I RY= ,

3z 20 = 5>\L−1220 − 20x I  I /{zI R,
kde {] a {z označujú integrálne šírky funkcií 3] a 3z . Zavedením integrálnej šírky

sa nezvyšuje počet parametrov, ale { je odvodená z ostatných parametrov a môže nahradiť
niektorý z nich.

Nameraný difrakčný záznam sa vo všeobecnosti len málo zhoduje s čistou Gaussovou
alebo Cauchyho funkciou. S ohľadom na ich schopnosť adekvátne modelovať Braggove
reflexie boli vyšetrované rôzne kombinácie týchto funkcií. Najpresvedčivejšie výsledky
dávajú tri funkcie, ktoré vznikli zložením Gaussových a Cauchyho funkcií. Pearsonova
funkcia 3 20 je zovšeobecnením Cauchyho funkcie, kde váha intenzity medzi centrom
a chvostami Braggových reflexií je upravená zavedením parametra m:
20

3 20 = 1 +  √2 − 120 − 20x I⁄S I 

Yt

.

Pre  = 1 dostávame Cauchyho funkciu. Aj keď to nie je na prvý pohľad zrejmé, v limite

 → ∞ táto funkcia predstavuje Gaussovu funkciu.

Konvolúciou Cauchyho a Gaussovej funkcie dostávame Voigtovu funkciu 3 20,

pre ktorú platí:
3 20 =

∞

~ 3 3z 20
  Y∞ 

−  ,

kde { je integrálna šírka Voigtovej funkcie. Oveľa širšie využitie má zjednodušená verzia
Voigtovej funkcie, tzv. pseudo-Voigtova funkcia, ktorá je superpozíciou Cauchyho
a Gaussovej funkcie:
3 20 = 3 20 + 1 − 3z 20,
kde váhový parameter η opisuje podiel Cauchyho funkcie v zmiešanom profile.
Prístrojové rozšírenie
Na tvar píkov má vždy vplyv nastavenie použitého experimentálneho zariadenia.
Medzi takéto vplyvy patrí emisné spektrum rtg. lampy, šírka divergenčných a prijímacích
štrbín, Sollerove štrbiny, filtre a monochromátory stojace v dráhe lúča a iné faktory,
nezávislé od mikroštruktúry vzorky [22; 20]. Pre symetrický (tzn. dopadajúci
a difraktovaný lúč zvierajú uhol 20) sken 0/20 je výsledný záznam Braggových reflexií

ℎ20 konvolúciou prístrojovej funkcie 20 a signálu pochádzajúceho zo vzorky 320.
Matematicky konvolúciu označujeme operátorom ⊗. Teda platí:

ℎ20 = 320 ⊗ 20 = ~Y∞ 32020 − .
∞

Prvým prístrojovým faktorom, ktorý spomenieme, je profil emisnej čiary Cu u , ktorá

pozostáva z dvoch komponent u a

ug , ktoré sú modelované Cauchyho funkciou.

Každý 0/20 sken pozostáva z dvoch samostatných difrakčných vzorov, ktoré zahŕňajú dve

sady píkov, kde posunutie druhého píku voči prvému je popísané vzťahom:
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0I = arcsin l







g

sin 0= m.

Pre malé rozlíšenie prístroja sa čiary u a

ug spoja pre všetky reflexie, ale

pre dostatočne vysoké rozlíšenie sú Braggove reflexie pozorované oddelene v dvoch
separátnych píkoch. Z uvedenej rovnice vyplýva, že s rastúcim rozptylovým uhlom 20

sa oddelenie píkov u − ug zväčšuje. Pomer intenzít I= je približne 1: 2.

Rtg. žiarenie je rôzne tvarované optickými prvkami difraktometra, čo vplýva
na prístrojovú funkciu 20. Jedným zo spôsobov, ako nájsť prístrojové parametre, je
meranie štandardnej vzorky, na ktorej nedochádza k rozšíreniu reflexií v dôsledku veľkosti
zŕn a pnutí. Takýto štandard musí spĺňať niekoľko podmienok: a) dostatočne veľké zrná,
b) netextúrovaný polykryštalický súbor s veľkým množstvom zŕn a c) absencia mikropnutí,
čo možno dosiahnuť žíhaním pri vysokých teplotách. Preferované sú štandardy
z rovnakého materiálu ako je skúmaná vzorka. To však nie je vždy možné a dekonvolúcia
prebieha použitím parametrov zo štandardu z iného materiálu. V takomto prípade
Braggove reflexie štandardu a skúmanej vzorky nastávajú v rôznych polohách 20 a je
nevyhnutná interpolácia parametrov štandardu. Z rôznych interpolačných funkcií sa často
využíva Cagliotiho funkcia [20]:
2SI =  tanI 0 +  tan 0 + ,

(4)

kde U, V a W sú parametre, ktoré závisia od aktuálneho nastavenia difraktometra.

Kritéria správnosti fitovania
Na záver procesu spresňovania parametrov je nevyhnutné zhodnotiť význam
výsledkov a určiť, či spĺňajú štandardné kritéria. V RM medzi tieto kritéria patrí:
rozdielový graf 6 − ]6 , maximálna odchýlka v ktoromkoľvek bode rozdielového grafu
a indikátory „vhodnosti fitu“, známe ako R-indexy. Sú dané vzťahmi:

 =
¢ =

⁄
∑ i Pi Y=⁄] Phi g = I
∑  i Pi g

¡

∑|| £b¤Y| ]¥!]|
∑ | £b¤
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,

,

pričom štatisticky najvýznamnejší ukazovateľ správnosti fitu je  , kde čitateľ je zvyšok
minimalizovaný metódou najmenších štvorcov [23]. V kvantitatívnej analýze využitím
počítačového programu Maud (kap. 4.5) sa stretneme tiež s ďalším kritériom označovaným
σ, čo je modifikácia zvyškovej hodnoty po procese minimalizácie:

=

⁄
∑ i Pi Y=⁄] Phi g = I
;Y

¡

,

kde ¦(počet meraní) – `(počet parametrov) predstavuje počet stupňov voľnosti systému.

2.4 Určenie veľkosti kryštalitov a mikropnutí analýzou profilov
rtg. maxím
S rozvojom

nanotechnológií

narastá potreba jednoduchých

rutinných

metód

na analýzu veľkosti a tvaru kryštalitov v nanooblasti. Informácie získané rtg. difrakciou
sa často porovnávajú s výsledkami získanými tradičnými mikroskopickými metódami
(SEM, TEM). Pri použití štandardných spôsobov vyhodnocovania výsledkov a ich
správnej interpretácií sa rtg. difrakcia javí ako veľmi sľubná metóda na rýchle a pohodlné
meranie mikroštruktúrnych parametrov.
Tvar a šírka Braggových reflexií obsahuje informáciu o mikroštruktúre, vrátane
strednej veľkosti kryštalitov, distribúcie veľkosti a tvaru kryštalitov nanočasticovej
veľkosti (5 - 100 nm), a o rôznych poruchách mriežky (napr. dislokácie). Rozlišujeme
fyzikálne

rozšírenie

spôsobené

veľkosťou

kryštalitov

a mikrodeformáciami.

Na odseparovanie týchto dvoch vplyvov a získanie informácií o mikroštruktúre
sa používajú rôzne metódy analýzy difrakčných línií. Matematicky ide o veľmi zložitý
inverzný problém [24].
V posledných rokoch sa do popredia dostáva popis celého difrakčného záznamu
vrátane pozadia súčasne a modelovanie vplyvu mnohých prístrojových, fázových
a mikroštruktúrnych parametrov za pomoci špeciálneho softvéru [25]. Sem patrí napr.
spomínaná Rietveldova metóda (kap. 2.3). Tieto metódy vychádzajú z klasických metód,
ktoré na analýzu využívajú len zúženú oblasť niekoľkých píkov. Takouto metódou je napr.
metóda Williamsonovho-Hallovho grafu. Do analýzy tu vstupuje niekoľko Braggových
reflexií a k separácií dochádza na základe rôznej uhlovej závislosti jednotlivých vplyvov.
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2.4.1 Metóda Williamsona-Halla
Metóda sa používa na odseparovanie vplyvu veľkosti častíc a mikrodeformácie
na rozšírenie Braggových reflexií. Prvýkrát bola publikovaná v roku 1953 [26].
Do výpočtu vstupuje niekoľko reflexií, ktoré sú popísané odpovedajúcimi integrálnymi
šírkami β. Platí:
{ ¨ = { − { ©,
kde indexy f, h a g prislúchajú fyzikálnej, nameranej a prístrojovej integrálnej šírke.
Fyzikálne rozšírenie je dané súčtom vplyvu veľkosti kryštalitov D a mikrodeformácie e,
teda:
{ ¨ = {ª + {« ,

(5)

pričom {ª a {« závisia od Braggovho uhlu 0 nasledovne:
K

{ª = ª ¬® ¯,

{« = 45 tan 0,
kde K je konštanta závislá od tvaru kryštálu a v ďalšom ju položíme rovnú 1, ) je vlnová
dĺžka žiarenia. Po dosadení za {ª a {« do vzťahu (5) a po úprave dostaneme rovnicu

Williamsonovho-Hallovho grafu:
 ° ¬® ¯


K

=ª+

±« ®²³ ¯


.

Táto rovnica je vlastne rovnicou priamky  = D + B>, kde premenná > = sin 0⁄).

Priesečník tejto priamky s osou  udáva prevrátenú hodnotu veľkosti kryštalitov.

Mikrodeformáciu určíme zo smernice priamky. Z nej možno následne využitím Hookovho
zákona vypočítať mikropnutia.
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3 POUŽITÉ EXPERIMENTÁLNE METÓDY

3.1 Magnetrónové naprašovanie
Magnetrónové naprašovanie patrí k PVD metódam nanášania tenkých vrstiev.
Pri naprašovaní je povrch zdrojového terča bombardovaný prúdom vysoko energetických
kladných iónov inertného (napr. Ar+) alebo reaktívneho (napr. N2+) plynu. Terč je
z materiálu, ktorý chceme naniesť na substrát. Bombardujúce ióny môžu vyraziť atómy
z terča, ktoré následne kondenzujú na povrchu substrátu a na stenách vákuovej komory.
Podstatou procesu naprašovania je zmena hybnosti atómov terča pri zrážke s vysoko
energetickými iónmi [5].
Terč je umiestnený vo vákuovej komore evakuovanej na 10-3 až 10-5 Pa. Do komory
sa následne dopúšťa pracovný plyn v takom množstve, aby výsledný tlak bol ~ 5.10-2 až
101 Pa. Pracovným plynom môže byť inertný plyn (najčastejšie Ar) alebo zmes inertného
a reaktívneho plynu (napr. Ar + N). Vďaka použitiu inertného plynu nedochádza
k chemickým reakciám na terči a na substráte. V atmosfére, ktorá je zmesou inertného
a reaktívneho plynu, prebiehajú v komore chemické reakcie, pri ktorých vznikajú rôzne
chemické zlúčeniny, ktoré sú následne deponované na substrát. V tomto móde hovoríme
o tzv. reaktívnom naprašovaní.
Aby naprašovanie mohlo prebiehať, je potrebné vytvoriť ionizované prostredie –
plazmu. Ionizácia sa uskutočňuje tlecím výbojom, ktorý horí medzi katódou (terčom)
a anódou, medzi ktorými je naložené napätie ~ 200 V ÷ 600 V. V oblasti tzv. katódového
spádu, sú ióny urýchľované smerom k terču (katóde). Vďaka vysokej energií iónov
(~ 100 eV – 1000 eV) sú excitované atómy terča, ktoré môžu dopadať na substrát, kde
vytvárajú tenkú vrstvu. Len asi 1 % dopadajúcich iónov spôsobuje vyrazenie atómov
z terča a 75 % dopadajúcich iónov spôsobuje zohrievanie terča, ktorý musí byť chladený.
Zvyšných 24 % iónov emituje z terča sekundárne elektróny. Rast, mikroštrukúra
a vlastnosti nanesenej vrstvy závisia od parametrov depozície, ktoré možno meniť
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(zloženie a tlak pracovného plynu, napätie medzi elektródami, teplota substrátu, predpätie
na substráte a pod.). Priložením jednosmerného napätia je možné naprašovať len elektricky
vodivé materiály. Ide o tzv. DC (direct current) naprašovanie).
Pri magnetrónovom naprašovaní sa nabité častice nachádzajú v prekrývajúcom sa
elektrickom a magnetickom poli. Magnetické pole spôsobuje zakrivenie trajektórií ich
pohybu. Vo vhodne orientovanom magnetickom poli sa elektróny pohybujú po uzavretých
slučkách. Vplyv magnetického poľa na ióny je vzhľadom na rozmery komory
zanedbateľný. Predĺžením dráhy elektrónov v plazme sa zvyšuje pravdepodobnosť
ionizácie pracovného plynu, čo vedie k zvýšeniu celkovej hustoty plazmy a tým k zvýšeniu
prúdu na katódu. Výsledkom je zefektívnenie procesu naprašovania (zvýšenie depozičnej
rýchlosti a zväčšenie rozsahu použiteľných tlakov). Používajú sa magnetróny s vyváženým
alebo s nevyváženým magnetickým poľom.

3.2 Analýza chemického zloženia
3.2.1 Vlnovo – disperzná spektroskopia
Každý prvok bombardovaný elektrónmi vyžaruje charakteristické rtg. žiarenie so
špecifickou energiou a vlnovou dĺžkou. Energiovo-disperzné spektrometre (EDS) sú
založené na detekcií kvánt vyžiareného charakteristického žiarenia. Detektory tieto kvantá
menia na elektrické impulzy, ktorých amplitúda je úmerná energií kvánt charakteristického
žiarenia. Vlnovo-disperzné spektrometre (WDS) rozlišujú rtg. žiarenie na základe jeho
vlnovej dĺžky. Fungujú na princípe rtg. difrakcie. WDS pozostávajú z analyzujúceho
kryštálu a detektora.

Rtg. lúče, pre ktoré je po dopade na kryštál splnená Braggova

podmienka, na kryštáli difraktujú a sú rozptýlené do detektora. Difrakcia fotónov rtg.
žiarenia je podmienená ich vlnovou dĺžkou, orientáciou kryštálu a kryštálovou mriežkou.
V každom čase do detektora vstupujú len rtg. lúče s danou vlnovou dĺžkou. Detekovaná
vlnová dĺžka je podmienená polohou kryštálu a detektora, ktoré je možné meniť [27].
Hlavný rozdiel medzi EDS a WDS je v účinnosti detektora a v energetickom rozlíšení.
Obe metódy majú len malú účinnosť zberu dát, WDS menej ako 0,2 % a EDS menej ako
2 %, teda o niečo väčšiu, pretože detektor sa nachádza bližšie pri vzorke. Väčšia časť rtg.
žiarenia nevstupuje do detektora.

26

Problémom pri určovaní chemického zloženia je prekrývanie spektier. Nastáva, keď
emisné čiary z dvoch odlišných prvkov majú rovnakú energiu. Energetické rozlíšenie WDS
(dosiahnuteľný stupeň ostrosti) je lepší v porovnaní s EDS o faktor 30, čo vedie k lepšiemu
rozlíšeniu píkov. WDS analýza je pomalšia, pretože naraz môže byť detekovaný len jeden
prvok. EDS sa preto používa na rýchlu identifikáciu celého spektra a WDS následne
na riešenie rôznych problémov pri určení spektier [28].

3.3 Štruktúrna analýza

3.3.1 Bragg-Brentanovo parafokusačné usporiadanie
Bragg-Brentanovo parafokusačné usporiadanie difraktometra (ďalej BB) patrí
k najbežnejším

typom

difraktometra

používaným

na

meranie

práškových

a polykryštalických vzoriek. Schematické znázornenie tohto usporiadania je znázornené
na obrázku 2. V hlavnej osi difraktometra je umiestnená rovinná vzorka. Polomer
fokusačnej kružnice sa počas merania mení v závislosti od natočenia vzorky tak, aby
povrch vzorky po celý čas merania ležal na dotyčnici k fokusačnej kružnici. Difraktované
žiarenie sa fokusuje na základnej kružnici difraktometra, ktorej polomer je rovný
vzdialenosti osi difraktometra od čiarového ohniska rtg. lampy [29].

Obr. 2: Schéma Bragg-Brentanovho usporiadania.
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Meranie môže prebiehať dvomi spôsobmi: 1.) detektor a rtg. lampa sa pohybujú podĺž
tejto kružnice s rovnakou uhlovou rýchlosťou, opačným smerom, vzorka je nepohyblivá,
2.) rtg. lampa sa nepohybuje, vzorka a detektor sa otáčajú rovnakým smerom, uhlová
rýchlosť detektora je dva-krát väčšia ako uhlová rýchlosť vzorky. V oboch prípadoch ide
o symetrické 0/20 meranie. V tomto usporiadaní detektor zaznamenáva len žiarenie
difraktované od rovín rovnobežných s povrchom vzorky [30].
Používa sa rozbiehavý zväzok, ktorý ožaruje čo najväčšiu plochu vzorky. Pre tenké
vrstvy hrúbky len niekoľko nm sa zmenšuje ožiarený objem vzorky a teda klesá intenzita
difraktovaného žiarenia. Preto na meranie štruktúry veľmi tenkých vrstiev používame iné
usporiadanie goniometra (kap. 3.3.2).
Pri BB meraní tenkých polykryštalických vrstiev na monokryštalických podložkách
sa snažíme tesne vyhnúť silným reflexiám od substrátu. Preto sa pri skenovaní používa
malý ofset symetrickej polohy θ od uhla ω dopadajúceho zväzku (ω − θ = 1° až 2°). Tak
malý ofset má zanedbateľný vplyv na 2θ polohu a relatívnu intenzitu maxím
od polykryštalickej vrstvy.

3.3.2 Metóda šikmého dopadu
Táto metóda, označovaná tiež GIXRD (grazing incidence x-ray diffraction) sa využíva
na meranie štruktúry veľmi tenkých vrstiev. Schematické znázornenie usporiadania
difraktometra pri GIXRD meraní je zobrazené na obrázku 3.

Obr. 3: Schéma GIXRD usporiadania difraktometra.
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Lampa a vzorka sú nepohyblivé. Na vzorku dopadá žiarenie pod relatívne malým
uhlom okolo 1°. Pohyblivý detektor zaznamenáva žiarenie difraktované od súborov rovín
s meniacim sa uhlom vzhľadom k povrchu vzorky. Na meranie sa používa intenzívny
paralelný zväzok, ktorý získame zaradením parabolického zrkadla za lampu. Kvôli
zaznamenaniu maximálnej intenzity meriame otvoreným detektorom bez štrbiny. Avšak je
vhodné pred detektor umiestniť monochromátor alebo vhodný mnohoplatničkový
kolimátor pre zníženie divergencie difraktovaného zväzku.
Na obrázku 4 je znázornený recipročný priestor vzorky. Detektor sa pohybuje v smere
20, jeho trajektória tvorí povrch Ewaldovej sféry. Pri skenovaní ω natáčame len vzorku,
pri zároveň nehybnej lampe a detektore. Trajektória ω naznačuje rotačný pohyb koncového
bodu vektora Q v recipročnom priestore, pričom veľkosť Q sa nemení. Pri skenovaní ω/2θ
je trajektória skenu kolmá na ω a veľkosť Q sa zväčšuje, pričom nemusí byť rovnobežný
s normálou k vzorke (ofset ω − θ). Pri symetrickom skenovaní ω = θ. Šedou farbou sú
zobrazené Laueho zóny, t. j. oblasti v recipročnom priestore, ktoré nevieme zmapovať, keď
žiarenie neprechádza spoza držiaku so vzorkou. Farebnými čiarami sú naznačené
trajektórie v recipročnom priestore, ktoré zaznamenávame pri BB s malým ofsetom
a pri GIXRD meraní s malým fixným uhlom dopadu.

Obr. 4: Recipročný priestor vzorky. Šedou farbou sú zvýraznené Laueho zóny (oblasti, v ktorých nevieme
merať). Veľká kružnica (polomer 2K) ohraničuje oblasť merateľnú pri danej vlnovej dĺžke.
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4 VÝSLEDKY A DISKUSIA

4.1 Príprava vrstiev
Ti-B-N a Ti-Ta-B-N vrstvy boli nanášané na safírovú podložku reaktívnym DC
magnetrónovým naprašovaním z nevyvážených magnetrónov v Ar + N2 atmosfére. Boli
použité leštené safírové podložky Al2O3 s orientáciou povrchu tzv. „c-cut“ (0001),
z dôvodu ich veľmi dobrej chemickej a teplotnej stability. Boli použité dva natočené
magnetróny so vzájomným uhlom ich osí 50°. Stred držiaku substrátov bol umiestnený
v priesečníku osí oboch magnetrónov, vo vzdialenosti 11,5 cm od ich stredu. Boli použité
Ta (čistota - 99,99 %) a TiB2 (čistota – 99,5 %) terče s priemerom 10 cm. Hustota výkonu
magnetrónu pre TiB2 terč bola 8 Wcm2 a 3,3 Wcm2 pre Ta terč, čím sme dosahovali
rýchlosti depozície v rozsahu 1,2 µm až 2 µm za hodinu. Táto rýchlosť depozície závisela
od polohy substrátov na držiaku. Laterálnou polohou substrátov na držiaku sme mohli
meniť relatívnu vzdialenosť voči terčom a tým meniť chemické zloženie Ti-Ta-B-N
povlakov. Pred každou depozíciou bol vo vákuovej komore dosiahnutý hraničný tlak
5.10-4 Pa. Počas depozície bol celkový tlak pracovného plynu 0,53 Pa, s parciálnym tlakom
N2 približne 22 %. Pri všetkých depozíciach bolo na substráty naložené elektrické
predpätie ¤ = -50 V.
Po chemickej WDS analýze boli nadeponované vrstvy žíhané vo vákuu pri teplotách
900 °C, 1000 °C, 1100 °C, 1200 °C a 1300 °C. Nábeh na nastavenú teplotu bol 40 °C
za minútu. Na danej teplote sa zotrvalo 3 min. Potom nasledovalo samovoľné chladenie.
Počas žíhania bolo vákuum vždy menšie ako 10-3 Pa, pričom hraničný tlak bol ~ 10-5 Pa.

4.2 Analýza chemického zloženia
Prvkové zloženie Ti-Ta-B-N vrstiev po depozícií, aj po následnom žíhaní, bolo určené
pomocou vlnovo-disperznej rtg. spektroskopie (WDS) na zariadení INCA Wave, Oxford
Instruments Analytical, ktoré bolo súčasťou rastrovacieho elektrónového mikroskopu
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Tescan. WDS systém bol kalibrovaný pomocou Ti, B, Ta a AlN štandardov. Výsledky
WDS analýz sú zhrnuté v tabuľke 1. Pre všetky vrstvy sa ukazuje takmer rovnaký
stechiometrický pomer N/(Ti+Ta+B) rovný 1. Po depozícií sme získali 4 série vzoriek
s relatívnym podielom Ta 0 at.%, 15 at.%, 23 at.% a 40 at.%, ktoré prislúchajú v poradí
zloženiam Ti0.21B0.79N, Ti0.34Ta0.32B0.34N, Ti0.34Ta0.46B0.2N a Ti0.16Ta0.82B0.02N. Bolo
detekované aj malé množstvo nečistôt uhlíka a kyslíka, ktoré spolu nepresiahli 3 at. %.
Zaujímavé je si všimnúť pokles pomeru B/Ti z 1 na 0.16 pri zvyšovaní obsahu Ta. Tento
jav mohol byť spôsobený spätným odprášením (re-sputtering) bóru, počas bombardovania
substrátu ťažšími atómami Ta. Po žíhaní vidíme, že nárast teploty spôsobuje unikanie
dusíka z vrstiev. Prítomnosť Ta urýchlila únik dusíka. Pri teplote 1300 °C je už podiel
N/(Ti+Ta+B) menší ako 0,1. Pre vzorky s obsahom Ta 40 at.% bol tento únik dusíka
s rastúcou teplotou o niečo pomalší.
Tab. 1: Chemické zloženie Ti-B-N a Ti-Ta-B-N vrstiev získané analýzou WDS [13].
prvkové zloženie
Ti
[at. %]
[at. %]
Ti0.21B0.79N 10.5

Ta
[at. %]
0

B
[at. %]
39.5

N
B/Ti
[at. %] [at. %]
50
3.8

N/(Ti+Ta+B) N/(Ti+Ta+B) N/(Ti+Ta+B)
900°C
1100°C
1300°C
1
0.9
0.1

Ti0.34Ta0.32B0.34N 17.2

15.7

17.1

50

0.6

Ti0.34Ta0.46B0.2N 16.6

23.3

10.2

50

0.6

0.6

0.1

< 0.1

40.3

1.3

50

0.16

0.9

0.4

< 0.2

Ti0.16Ta0.82B0.02N 8.4

1

0.2

< 0.1

4.3 Kvalitatívna fázová analýza
Všetky merania rtg. difrakcie, o ktorých budeme hovoriť v tejto kapitole, sme
uskutočnili na rtg. difraktometri X‘Pert PRO MRD firmy PANalytical (Obr. 5). Súčasťou
použitého rtg. difrakčného zariadenia sú mnohé vymeniteľné prvky, ktoré umožňujú
meranie v rôznych konfiguráciach, čím prispievajú k univerzálnosti difraktometra. Prístroj
je ovládaný prostredníctvom počítačového programu X‘Pert Data Collector. Pred každým
meraním je nutné nastaviť v programe správne parametre merania.
Zariadenie obsahuje súbory troch vymeniteľných súčastí: 1.) PreFIX moduly
primárneho žiarenia, 2.) držiaky vzoriek a 3.) PreFIX moduly difraktovaného rtg. zväzku.
Týchto modulov je niekoľko druhov. Ich použitie závisí od konkrétneho usporiadania
experimentu, v ktorom chceme danú vzorku merať. Pre každé meranie program
X‘Pert Data Collector automaticky generuje dátový súbor, ktorý obsahuje podrobnú
informáciu o parametroch skenovania a o použitej konfigurácií prístroja.
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Zdrojom primárneho rtg. žiarenia je statická vodou chladená lampa s vlnovou dĺžkou
u = 1,5418Å typu Empyrean Cu LFF HR s medenou anódou. Lampu je možné použiť

v dvoch módoch a to s „čiarovým ohniskom“ (12 x 0,4 mm2) alebo s bodovým ohniskom
(1 x 0,4 mm). Pri zapínaní prístroja je lampa postupne žeravená generátorom vysokého
napätia a prúdu, ktoré sú pri meraniach typicky ustálené na hodnotách 45 kV a 40 mA.
Žiarenie difraktované na vzorke zaznamenáva polovodičový detektor PIXcel 3D.

Rozlíšenie detektora je 255 x 255 bodov a funguje ako rtg. kamera. Detektor ponúka tri
módy merania, v ktorých môže byť použitý: 1.) bodový detektor, integruje signál
cez všetky body plochy, 2.) čiarový detektor, v každom kanáli integruje 255 bodov,
3.)

plošný

detektor,

meria

intenzitu

v každom

bode

samostatne

(na

ploche

255 x 255 bodov). Čiarový a plošný mód detektora navyše ponúkajú dve možnosti zberu
dát a to v statickom alebo v skenovacom móde snímania.
Kvalitatívnu analýzu sme uskutočnili v počítačovom programe High Score (HS).
Program obsahuje algoritmus na vyhľadávanie píkov a umožňuje ich ďalší fit. Ako tvarovú
funkciu sme používali Pseudo-Voigtovu funkciu. Pri určovaní fázového zloženia vzorky
sme postupovali nasledovne:
1.) Určenie pozadia (HS automaticky odseparuje pozadie a priradí k nemu profil).
2.) Hľadanie difrakčných maxím. (Po určení píkov programom je možné dodatočne
niektoré vyhodiť alebo doplniť. Každý pík možno osobitne dofitovať pomocou
Pseudo-Voigtovej funkcie. Z parametrov píkov je možné pokračovať v analýze
profilov píkov metódou Williamsonovho-Hallovho grafu.
3.) Po určení píkov sa hľadá zhoda so záznamami s databázy. HS umožnil rýchle
vyhľadávanie v databáze PDF2 z roku 2010 od spoločnosti ICDD, ktorá obsahuje viac
ako 230 000 záznamov difrakčných profilov anorganických látok. Záznamy sú rôznej
kvality, získané experimentom alebo teoreticky vypočítané. Program umožňuje
vhodne ohraničiť podmnožinu záznamov, v ktorých chceme vyhľadávať (podľa
chemického zloženia, kvality záznamu, mriežkových parametrov, priestorovej grupy
symetrie a pod.).
4.) Získali sme zoznam kandidátov, ktoré sú zoradené podľa skóre, ktoré určuje
spoľahlivosť prekryvu nájdenej fázy a nameraného difrakčného záznamu. Na základe
vlastného uváženia sme rozhodli, ktoré fázy boli skutočne prítomné vo vzorke.
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Obr. 5: Vľavo: Experimentálne zariadenie od firmy PANalytical, laboratórium Katedry experimentálnej
fyziky FMFI UK. Vpravo: detail vnútorného priestoru prístroja.

Skúmali sme vývoj štruktúry Ti-Ta-B-N vrstiev s rôznym obsahom Ta pri zachovaní
rovnakého pomeru (Ti+Ta+B)/N = 1, ktoré boli žíhané pri rôznych teplotách.
Na grafoch (obr. 6 – 9) sú zobrazené BB metódou namerané rtg. spektrá v rozsahu
25° až 140°. Boli použité divergenčná štrbina 0,5° a protirozptylová štrbina 1°
so Sollerovými clonami s axiálnou divergenciou 0,04 rad. PIXcel detektor bol použitý
v skenovacom 1D móde (efektívne ako 255 čiarových detektorov na úseku ∆2θ ~ 2,5°).
Na základe týchto záznamov sme urobili kvalitatívnu fázovú analýzu a pozorovali sme
zmeny v štruktúre vzoriek s daným chemickým zložením spôsobené tepelnou úpravou
vzoriek. Pre porovnanie sú na obrázkoch 10 – 13 porovnané rtg. difraktogramy v rozsahu
25° až 80° s rôznym obsahom Ta (0 at. %, 15 at. %, 23 at. %, 40 at. %) pri rovnakých
teplotách. Na týchto grafoch sme si všímali štruktúrne zmeny spôsobené rôznym
chemickým zložením.
Väčšina vzoriek z danej sady je pri nižších teplotách nanokryštalická, čo sa prejavilo
širokými píkmi. S rastúcou teplotou sa veľkosť zŕn zväčšuje. Píky sú zreteľnejšie, ale
systém pozostáva z veľkého množstva fáz a jednotlivé píky sa prekrývajú. Preto určenie
štruktúry len pomocou rtg. difrakcie bolo v niektorých prípadoch náročné.
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Začneme popisom štruktúry vzoriek bez obsahu Ta (obr. 6). Vrstvy Ti0.21B0.79N sú
po depozícií amorfné. Vidíme, že aj po teplotnej úprave pri teplotách 900 °C a 1000 °C si
zachovávajú amorfný charakter. Pri teplote 1100 °C už pozorujeme veľmi široké píky,
ktoré znamenajú prítomnosť kubickej fcc-TiN fázy s veľmi malou veľkosťou kryštalitov.
Pravdepodobná je aj prítomnosť amorfnej BNx fázy, ktorú ale XRD difrakciou
nepozorujeme. Z databázy sme určili, že sa jedná o podstechiometrickú TiN0.9 fázu alebo
všeobecnejšie predpokladáme prítomnosť TiN1-x fázy. Dôvodom je unikanie dusíka
zo vzorky s rastúcou teplotou. Pokračujúce uvoľňovanie dusíka pri teplote 1200 °C vedie
k formovaniu tetragonálnej t-Ti2N fázy a malého množstva hexagonálnej h-TiB2 fázy.
Pri teplote 1300 °C je už jednoznačne dominantná prítomnosť h-TiB2 fázy. Pri najvyššej
teplote sme pozorovali aj prítomnosť oxidu TiOx, ktorý vzniká v dôsledku vysokej afinity
Ti k zvyškovému kyslíku vo vákuovej aparatúre.

Obr. 6: XRD spektrum vzorky Ti-B-Ta-N s obsahom tantalu 0 at. % žíhanej vo vákuu.

Štruktúrny vývoj vzoriek s najmenším obsahom Ta (15 at. %) je znázornený
na obrázku 7. Vrstvy po depozícií vykazujú amorfný charakter. Pri teplote 900 °C sme
určili z databázy prítomnosť kubickej fázy c-TaTiN2. Píky tejto fázy ležia medzi
kubickými fázami c-TaN a c-TiN, ktoré sú tiež prítomné. Pri teplote 1000 °C a 1100 °C
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nenastávajú žiadne fázové štruktúrne zmeny. Pri teplote 1100 °C je zreteľný nárast
intenzity a zúženie píkov, čo je spôsobené rastom veľkosti kryštalitov. Ani pri teplote
1200 °C sa fázové zloženie výrazne nemení, ale únik dusíka zo vzorky spôsobuje pokles
intenzity a posunutie píkov k menším hodnotám. Malé píky pri 27,64°a 44,07° naznačujú
formovanie hexagonálnych h-TaB2 a h-TiB2 fáz. Pri teplote 1300 °C sa kubický c-TaN
transformuje na hexagonálny h-TaN, ktorého slabú reflexiu v smere (110) pozorujeme
pre 2θ = 34,54°. S rastúcou teplotou môže dochádzať k reakcii bóru so zvyškovým O2
prítomným vo vákuovej aparatúre a tým k tvorbe povrchovej vrstvy B2O3, ktorá následne
môže reagovať so zvyškovým H na volatilnú kyselinu H3BO3. Strata bóru spôsobuje
transformáciu h-TiB2 a h-TaB2 na ortorombickú o-TaB a kubickú c-TiB fázu. Pík v polohe
2θ = 38,65° zodpovedá (110) reflexií kubického c-Ti, ktorý je tiež prítomný.

Obr. 7: XRD spektrum vzorky Ti-B-Ta-N s obsahom tantalu 15 at. % žíhanej vo vákuu.

Obrázok 8 znázorňuje štruktúrny vývoj Ti-Ta-B-N vrstiev s obsahom 23 at. % Ta.
Po depozícií vrstva Ti0.34Ta0.46B0.2N vykazuje amorfnú štruktúru. Pri teplotách 900 °C
a 1000 °C. pozorujeme analogický vývoj štruktúry ako tomu bolo pre vzorku s menším
obsahom Ta. Rast kryštalitov metastabilnej kubickej fázy c-TaTiN2 pri 1100 °C spôsobuje
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nárast intenzity a zúženie píkov v 2θ = 35,94° a 2θ = 41,74°. Objavujú sa tiež píky
v 2θ = 29,27°, 41,37°, 58,42°..., ktoré indikujú formovanie ortorombickej o-TaB fázy.
Pri teplote 1100 °C sa objavuje pík v 2θ

= 26,79°, ktorý prislúcha (110) reflexií

tetragonálneho oxidu t-TaO2 a je prítomný aj pri vyšších teplotách. Pri ďalšom náraste
teploty na 1200 °C pretrváva unikanie dusíka a dochádza k postupnej dekompozícií fázy
c-TaTiN2. Výsledkom je formovanie hexagonálnej h-TaN a h-TaN0.83 fázy. Po vyčerpaní
dusíka sú pri teplote 1300 °C prítomné už len fázy h-TaN0.43 a o-TaB.

Obr. 8: XRD spektrum vzorky Ti-B-Ta-N s obsahom tantalu 23 at. % žíhanej vo vákuu.

Štruktúrny vývoj povlakov s najvyšším obsahom Ta (40 at. %) je znázornený
na obrázku 9. Po depozícií je aj pre vrstvy Ti0.16Ta0.82B0.02N charakteristická XRD amorfná
štruktúra. Po žíhaní pri teplote 900 °C dochádza k formovaniu kubickej fázy c-TaTiN2.
Nárast teploty na 1000 °C je sprevádzaný únikom dusíka (z WDS), ale k štruktúrnym
zmenám nedochádza. Pri teplote 1100 °C dochádza k dekompozícií tuhého roztoku
c-TaTiN2. Výsledkom je formovanie kubickej c-TaN fázy a ortorombickej o-TaB fázy.
Rovnako ako pri predchádzajúcej vzorke sa začína objavovať oxid TaO2, ktorý bude
prítomný aj po ďalšej teplotnej úprave. Ďalší proces je veľmi podobný ako vo vzorke
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s obsahom Ta 23 at. %. Pri teplote 1200 °C dochádza k transformácií c-TaN
na hexagonálnu h-TaN a v dôsledku pokračujúceho unikania dusíka je prítomná aj
podstechiometrická fáza h-TaN0.83, ktorej reflexie (001) a (101) v 2θ = 31,00°
a 2θ = 47,66° sú jasne viditeľné. Po ďalšom žíhaní na 1300 °C a po pokračujúcom
vyčerpaní dusíka, sú pri tejto teplote prítomné len fázy h-TaN0.43 a o-TaB.

Obr. 9: XRD spektrum vzorky Ti-B-Ta-N s obsahom tantalu 40 at. % žíhanej vo vákuu.

Štruktúrne zmeny vo vrstvách Ti-Ta-B-N sú zapríčinené teplotnou úpravou
(obr. 6 – 9) a aj rozličným obsahom Ta (obr. 10 – 13). Ukazuje sa, že nárast obsahu Ta
vo vrstve spôsobuje pokles teploty žíhania, pri ktorej dochádza k transformácií amorfnej
štruktúry na nanokryštalickú c-TaTiN2. V Ti-B-N povlakoch bez prítomnosti Ta dochádza
k formovaniu nanokryštalickej štruktúry zloženej z náhodne orientovaných kryštalitov
kubickej TiN1-x fázy až pri teplote 1100 °C. Predpokladáme, že tieto nanokryštality
(2 ÷ 3 nm) sú uložené v amorfnej a-BTiyNx matrici. Vo všetkých Ti-Ta-B-N vzorkách
pozorujeme

vznik

nanokryštalickej

štruktúry

900 °C (obr. 10 a).
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už

pri

najnižšej

teplote

žíhania

Ďalej vidíme, že rastúci obsah Ta spôsobuje pokles teploty, pri ktorej dochádza
k podstatným fázovým zmenám. Štruktúrna transformácia vrstiev Ti-Ta-B-N nastáva
pri nižších teplotách v porovnaní s Ti-B-N. Vo vzorkách Ti0.2B0.8N dochádza
k dekompozícií stabilnej fázy c-TiN1-x pri teplote 1200 °C, keď sa v dôsledku unikania
dusíka formujú fázy t-Ti2N a h-TiB2. U vrstiev s najnižším obsahom Ta dochádza
k dekompozícií metastabilnej fázy c-TaTiN2 a formovaniu h-TaN a diboridov h-TiB2
a h-TaB2 pri teplote 1200 °C. Tento proces pokračuje pri teplote 1300 °C a vedie
k formovaniu boridov o-TaB a c-TiB a kubického c-Ti. U vrstiev s obsahom Ta 23 at. %
a 40 at. % dochádza k dekompozícií metastabilnej fázy c-TaTiN2 a k formovaniu
ortorombickej fázy o-TaB už pri teplote 1100 °C.
WDS analýza ukázala, že s rastúcim obsahom tantalu v systéme klesá obsah bóru, čo
bolo spôsobené spätným odprašovaním B ťažšími atómami Ta. K ďalšiemu úniku bóru
dochádza

v dôsledku

zvyšovania

teploty

pri

žíhaní.

Fázové

zloženie

vrstiev

Ti0.34Ta0.46B0.2N a Ti0.16Ta0.82B0.02N pri najvyššej teplote žíhania 1300 °C je rovnaké.
Rozdielny je však podiel fáz v oboch prípadoch. Na obrázku 13 vidíme porovnanie oboch
nameraných rtg. záznamov. Z porovnania intenzít vieme povedať, že vo vzorke s menším
obsahom Ta je podiel fáz o-TaB a TaN0.43 porovnateľný. Vo vzorke s malým obsahom
bóru Ti0.16Ta0.82B0.02N však už po žíhaní jednoznačne dominuje fáza TaN0.43. Tento hrubý
odhad sme potvrdili aj kvantitatívnou fázovou analýzou v programe Maud (kap. 4.5).

a

b

Obr. 10: XRD spektrum vzoriek Ti-B-Ta-N s rastúcim obsahom tantalu, ktoré boli žíhané vo vákuu
pri teplote a) 900 °C a b) 1000 °C.
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Obr. 11: XRD spektrum vzoriek Ti-B-Ta-N s rastúcim obsahom tantalu, ktoré boli žihané vo vákuu
pri teplote 1100°C.

Obr. 12: XRD spektrum vzoriek Ti-B-Ta-N s rastúcim obsahom tantalu, ktoré boli žíhané vo vákuu
pri teplote 1200 °C.
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obr. 13: XRD spektrum vzoriek Ti-B-Ta-N s rastúcim obsahom tantalu, ktoré boli žihané vo vákuu
pri teplote 1300 °C.

4.4 Určenie veľkosti zŕn metódou Williamsona-Halla
V programe High Score sme metódou Williamsonovho-Hallovho (W. H.) grafu
(kap. 2.4.1) určili veľkosť zŕn vzoriek Ti-B-N a Ti-Ta-B-N. Presnosť fitu závisí od počtu
píkov vstupujúcich do výpočtu. Z W.H. grafu sme zistili, že mikropnutia sú malé
(fluktuujú okolo nulovej hodnoty, ±1 %), takže sme ich vplyv na rozšírenie Braggových
reflexií mohli zanedbať.
Žíhanie spôsobuje rast zŕn, ktorý bol ešte urýchlený zvyšovaním obsahu Ta.
Bez tantalu je veľkosť zŕn kubickej TiN fázy z rozsahu od 2 nm do 3 nm do teploty
1200 °C, pri ktorej vzniká hexagonálna fáza TiB2 s veľkosťou zŕn ~ 50 nm. Vo vzorkách
s najmenším podielom Ta sa zrná kubickej fázy fcc-TaTiN2 mierne zväčšujú (v rozsahu
od 2 nm do 10 nm) do teploty 1100 °C, pri ktorej dochádza k dekompozícií na fcc-TaN
a o-TaB fázu. Zrná ortorombickej fázy sú menšie (~ 6 nm) v porovnaní s kubickou
fázou ~ 11 nm. Pri teplote 1300 °C je veľkosť zŕn oboch fáz ~ 17 nm. Vzorky s obsahom
Ta 23 at. % a 40 at. % obsahujú pri teplotách od 1100 °C navyše hexagonálne fázy
s veľkosťami kryštalitov okolo 100 nm. Zrná ortorombickej fázy majú v týchto vzorkách
veľkosť v rozsahu od 10 nm do 30 nm. Príklad W. H. grafu je znázornený na obrázku 14.
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Obr. 14: W. H. graf prislúchajúci píkom hexagonálnej TiB2 fázy prítomnej vo vzorke Ti-B-N po žíhaní
pri teplote 1300 °C. Určená veľkosť zŕn je 48,2 nm (graf je adaptovaný z programu High Score). Modré body
prislúchajú ostatným fázam a boli vyňaté z výpočtu.

4.5 Rietveldova kvantitatívna analýza využitím počítačového programu
Maud
Pomocou počítačového programu MAUD (Microstructural analysis using diffraction)
sme určili podiel fáz, veľkosť zŕn a zmenu mriežkových parametrov niektorých vybraných
vzoriek zo sady Ti-Ta-B-N. Program Maud je určený na kvantitatívnu analýzu difrakčných
spektier, spresňovanie kryštálovej štruktúry, mriežkových parametrov, mikroštruktúry fáz
s prednostnou orientáciou a mikropnutí [31; 32]. Maud fituje namerané spektrum použitím
Rietveldovej metódy, ktorá patrí medzi bezštandardové metódy umožňujúce spresňovanie
štruktúrnych parametrov aproximáciou celého difrakčného spektra.
Difrakčný záznam, ktorý sme chceli analyzovať, sme importovali do programu Maud
vo formáte ASCII (difrakčný uhol 20, intenzita), alebo priamo vo formate XRDML
z programu X’Pert Data Collector. Tiež sme museli určiť parametre prístrojového
rozšírenia difrakčných maxím pre danú konfiguráciu zariadenia X‘Pert Pro, na ktorej bol
záznam nameraný. Do programu je potrebné zadať informácie o fázach, ktoré boli určené
kvalitatívnou analýzou difrakčného záznamu, ktorý chceme ďalej interpretovať. Fázy
do programu vkladáme vo formáte CIF (crystallographic information file), ktorý musí
obsahovať názov fázy, typ kryštálovej štruktúry, priestorovú grupu symetrie, mriežkové
parametre, typ, polohy a kvantitu atómov tvoriacich mriežku.
V nasledujúcom Rietveldovu analýzu pomocou MAUDu demonštrujeme na vzorke
s obsahom 40 at. % Ta, ktorá bola žíhaná pri teplote 1100 °C. Spektrum pre rtg. analýzu
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(obr. 15) sme merali v BB usporiadaní difraktometra. Pred začatím analýzy samotnej
vzorky sme zmerali inštrumentálne rozšírenie v typickom BB usporiadaní pomocou
práškového štandardu Al2O3. Tento krok je fundamentálny pre úspešné meranie veľkosti
zŕn a mikropnutí v profilovej analýze, kde je potrebné odseparovať rozšírenie píkov
pochádzajúce od experimentálneho zariadenia. Túto analýzu musíme uskutočniť vždy
pri zmene konfigurácie alebo nastavenia difraktometra. Za zmenu konfigurácie
považujeme výmenu štrbín, odlišnú veľkosť rtg. zväzku, polomer goniometra, zaradenie
monochromátora a pod. Celá procedúra pozostávala z troch krokov:
1.) Príprava štandardu (polykryštál Al2O3, prežíhaný 2 hod pri 1200 °C) s nutnými
charakteristikami, ktoré sme popísali v kapitole 2.3.1.
2.) Meranie štandardu v rovnakom experimentálnom usporiadaní v akom bola meraná
vzorka Ti0.16Ta0.82B0.02N (kap. 4.3).
3.) Určenie prístrojovej funkcie vo fitujúcom programe Maud a určenie parametrov U, V,
W Cagliotiho funkcie (rov. 4). Táto funkcia bola následne použitá pre všetky profilové
analýzy pre dané experimentálne usporiadanie.

Obr. 15: Difrakčný záznam vzorky Ti0.16Ta0.82B0.02N žíhanej pri teplote 1100 °C.

Pri vyhodnocovaní spektra Ti0.16Ta0.82B0.02N sme postupovali nasledovne:
1.) Načítanie difrakčného záznamu vzorky programom Maud (obr. 15).
2.) Načítanie parametrov kubickej fázy c-TaTiN2, hexagonálnej h-TaN a ortorombickej
o-TaB fázy vo formáte CIF programom Maud. (Fázu c-TaTiN2 sme vyrobili
upravením kubickej fázy fcc-TiN, ktorú sme získali z kryštalografickej databázy COD
(crystallography open database).) Fázy sme zvolili na základe kvalitatívnej analýzy,
ktorú sme popísali v predchádzajúcej kapitole.
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3.) Výpočet modelu zo zvolených fáz. Na obrázku 16 je znázornený difrakčný záznam
vzorky (modrá farba) a spektrum vypočítané zo zadaných fáz (čierna farba, v hornej
časti obrázku). V spodnej časti obrázku býva znázornený priebeh relatívnych odchýlok
(rozdiel nameraného a vypočítaného spektra). Na obrázku 16 sú relatívne odchýlky
veľmi veľké, preto sa nezobrazili.

Obr. 16: Zhora: difrakčný záznam vzorky (modrá farba) a vypočítané spektrum polohy píkov jednotlivých
fáz. V spodnej časti obrázka sa zvyčajne zobrazí priebeh relatívnych odchýlok.

4.) Vypočítaný záznam sa ešte výrazne líši od nameraného. Zvýšenie intenzity
primárneho žiarenia nastavením škálového faktora (obr. 17) vedie k väčšej zhode
oboch záznamov. Nie všetky vypočítané píky sú v zhode s nameranými, čo môže
súvisieť s nie celkom správnym zvoleným modelom alebo s posunutím vzorky,
prípadne posunutím 2θ.

Obr. 17: Namerané a vypočítané spektrum po upravení škálového faktora.
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5.) Spresňovanie parametrov metódou najmenších štvorcov. Ako prvé sa nechali
optimalizovať parametre pozadia a primárnej intenzity (obr. 18). Tento krok vedie
k zlepšeniu aproximácie nameraného záznamu vypočítaným modelom.
6.) Spresnenie mriežkových parametrov a izotropického teplotného parametra Biso
pre každú fázu.
7.) Spresnenie

mikroštruktúrnych

parametrov

(veľkosť

kryštalitov,

mikropnutia)

a objemových podielov jednotlivých fáz. Výsledný fit je znázornený na obrázku 19.

Obr. 18: Fit po spresnení parametrov pozadia.

Objemový podiel jednotlivých fáz po ukončení procedúry bol 65,6 % (o-TaB), 25,8 %
(c-TaTiN) a 8,6 % (h-TaN). Parameter  mal hodnotu 1,67. Ideálny prípad je, keď hodnota

 ≈ 1. To, že naša hodnota  > 1 je dôsledkom nedostatočného modelu. Hodnota
 %, ktorá určuje neistotu aproximácie, bola 9,2 %.

Dosiahnuť lepšie výsledky na našich vzorkách bolo náročné a nie vždy sa nám to
podarilo. V tabuľke 2 sú zhrnuté hodnoty parametrov, ktoré sa nám podarilo určiť
v programe Maud. Presnosť aproximácie sa zmenšovala s rastom teploty a obsahu Ta
vo vzorke, kedy bolo prítomných viac fáz. Výsledky by sa dali zlepšiť zohľadnením
vrstvenia fáz vo vzorke, anizotropie veľkosti zŕn a preferenčnej orientácie, prítomnosti
možných makropnutí, vrstevných chýb, amorfného podielu a podobne. Zohľadnenie týchto
efektov je už oveľa zložitejšie a nad rámec tejto práce a môže byť predmetom ďalšieho
štúdia.
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Obr. 19: Výsledný fit po spresnení mriežkových a mikroštruktúrnych parametrov.

Množstvo amorfnej zložky sme nekvantifikovali, ale zahrnuli do pozadia. Hoci
neistota v určovaní objemových podielov fáz bola veľká, pozorovali sme tendenciu
k zhode s chemickou a kvalitatívnou analýzou. V niekoľkých prípadoch sa nám podarilo
určiť veľkosti zŕn, ktoré boli v dobrej zhode s výsledkami získanými metódou W. H. grafu.
Jeden z najlepších výsledkov sme dosiahli u vzorky s obsahom Ta 15 at. % pri tepolote
1100 °C, čo vidíme aj z priebehu relatívnych odchýlok (obr. 20). Objemový podiel
prítomných fáz bol 83 % (c-TaTiN2) a 17 % (o-TaB), pričom  = 1,36 a  = 5,24 %.

Obr. 20: Výsledný fit vzorky s obsahom Ta 15 at. %, ktorá bola žíhaná pri teplote 1100 °C po spresnení
mriežkových a mikroštruktúrnych parametrov.

Veľkosť zŕn sme porovnávali s hodnotami určenými metódou W. H. grafu. Vidíme, že
v niektorých prípadoch sme dosiahli rádovú zhodu, inde sa však hodnoty výrazne odlišujú.
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Podľa parametra σ môžeme povedať, že najmenej presný fit sme dosiahli pri najvyššej
teplote a u vzoriek s obsahom Ta 23 at. % a 40 at. % aj pri teplote 1200 °C. Ostatné
hodnoty σ sú menšie ako 2, čo je pri daných vzorkách slušný výsledok. Na základe
uvedených výsledkov môžeme konštatovať zhodu s výsledkami získanými chemickou
analýzou a kvalitatívnou fázovou analýzou. Najnázornejšie to vidno u vzoriek s obsahom
Ta 40 at. % pri teplote 1300 °C, kde už jednoznačne prevláda hexagonálna fáza TaN0.43, čo
je dôsledkom malého množstva bóru prítomného vo vzorke. Podiel TaN0.43 je pri vzorkách
s obsahom Ta 23 at. % s najvyššou teplotou nižší, čo je v zhode aj s WDS analýzou, kde
pozorujeme relatívne nižší obsah dusíka. Z výsledkov pre mriežkové parametre je vidno
ich nárast s teplotou žíhania. Mriežkový parameter pre c-TiTaN2 narastá aj s množstvom
Ta v deponovanej vrstve.
Prezentované experimentálne výsledky sú v dobrej zhode s teoretickou štúdiou.
Z ab-initio výpočtov [13] sa ukazuje, ze dĺžka B-N väzieb je výrazne kratšia než Ti-N
a Ta-N

väzieb. V dôsledku toho tvorí BN neusporiadanú amorfnú fázu, ktorú sme

predpokladali pri rtg. analýzach. Aj výpočty väzbových a formačných energií možných
produktov dekompozície Ti-Ta-B-N ukazujú, že najpriaznivejšie produkty tejto
dekompozície sú kubický TiN a hexagonálny TiB2 s najnižšími formačnými energiami.
Tieto výsledky súhlasia s našimi rtg. pozorovaniami. Tieto dve fázy sa objavili ako prvé
pri žíhaní Ti-B-N.
Teplotná stabilita vrstiev Ti-B-N, ktoré boli legované tantalom, ešte nebola
publikovaná inými skupinami. Predpokladali sme, že dopovanie Ti-B-N vrstiev tantalom
by mohlo viesť k zlepšeniu húževnatosti tvrdých Ti-B-N vrstiev. Merania mechanických
vlastností ukazujú relatívne nízku tvrdosť okolo 11 GPa v Ti-B-N v dôsledku vyššieho
podielu amorfnej zložky [13]. Zvyšovaním množstva tantalu v amorfných povlakoch
sa tvrdosť zvýšila na 25 GPa. Modul pružnosti E pre Ti-B-N bol 128 GPa a pre vzorky
s najväčším obsahom Ta bol 193 GPa. Takto pozorujeme pozitívny efekt pridania Ta, keď
pomer H/E sa zvyšuje z 0,084 na 0,131. Preto predpokladáme, že sa tým zlepšila
húževnatosť vrstiev a ich odolnosť voči praskaniu [3].
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Tab. 2: Súhrnná tabuľka určených fáz a ich parametrov.
mriežk. par. (¹º)

Tep. fázy

at. %

(°C)

%

900 c - TaTiN2
1000 c - TaTiN2
c - TaTiN2
1100 h - TaN
(P6/mmm)
o - TaB
h - TaN
(P6/mmm)
c - TaTiN2
1200
o - TaB
h – TaN
(P-6m2)
h – TaN0.43
o - TaB
1300
h – TaN
(P6/mmm)
900 c - TaTiN2
1000 c - TaTiN2
o - TaB
1100
c - TaTiN2
h – TaN
(P6/mmm)
1200 TaTiN2

100
100
25,83

8,6
10,28
34

6,3
5,6
85,2

4,285
4,295
4,32

8,59

97,9

183,4

5,187

65,57

65,57

18,2

3,272

58,08

392,32

180

5,187

24,06
12,81

14,92
55,63

31,5
18,8

4,319
3,283

40

23

1300
900
1000
1100

1200

15

1300

900
1000
1100

0

1200
1300

pod.fáz

veľkosť zŕn
(nm)
Maud W. H.

Ta

5,03
87,56
12,17

a

b

119,8
31,3

0,25

3,054
3,277

c

2,844
8,696

8,6289

3,15

8,6841

4,928
3,162

73,91

179,01

5,188

13,37

16,7

32,3

4,313

o - TaB

12,71

91,56

9,7

3,279

8,638

3,156

o - TaB
h – TaN0.43
c - TaTiN2
c - TaTiN2
c - TaTiN2
o - TaB
TaTiN2
o - TaB
h – TaB2
h - TaN
(P6/mmm)
c - TiB
o - TaB
c - Ti
c - TaN
h -TaN
(P6/mmm)
amorph
amorph
c - TiN0.9
c - TiNx
t - Ti2N
h – TiB2
t- Ti2N
Ti0.78 O0.937

67,28
32,71
100
100
83,01
16.99
50,9
43,72
4,78

27,7
31,7
39,24
51,5
18,9
11,2
25,7
4,9

26,6
130,4

3,277
3,045
4,245
4,268
4,31
3,079
4,316
3,23
3,059

8,6866

3,159
4,931

1,86

100
59
40,9
79,1
16,5
4,4

8,6987

8,856
10.62
98.53
203
323
100
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4,22
3,271
3,32
4,33

5,19

2,908

2,8
3

4,259
4.236
4,265
3,028
4,061
4.166

48,2

3,63

15

8,699

1,39
1,42

8,3
6,2

2,10

7,3

2,58

13,7

2,903

8,921

3,141

8,6948

3,149
3,247

5,191
17,2

11,5

2,908

2,6 4,273
4,9 4,28
9,7 3,272
16 4,326

41,7
17,1
93,7

3,32

2,9

5,82
7,6
11,42
40,58

38,07
36,01
23,21
0,91

9,2

3,157

100
100
62,54
37,45

0,55

1,67

6,3
6,5

2,903

5,191

8,7
5,9
11,3
2,2

Rw
%

1,56
1,47

2,949
540
49,39

σ

2,90

12,3

1,51
1,30

5,8
6,4

1,35

5,2

1,48

8,3

2,9

9,3

2,908
8,694

3,135

1,39
8,267
3,23
8,562

0,69

10,1

0,69

10,1

4.6 Teplotná oxidácia Ti-Ta-B-N vrstiev
Vzorky sme žíhali v teplotnej komôrke Anton Paar DHS 1100. Komôrka je súčasťou
rtg. difraktometra X’Pert PRO PANalytical. Povolený rozsah teplôt je od 25 °C
do 1100 °C. Pomocou komôrky je možné uskutočniť in-situ merania v tomto rozsahu
teplôt. Minimálny tlak, ktorý možno dosiahnuť v komôrke je asi 50 Pa pri čerpaní rotačnou
olejovou vývevou a ~ 0,1 Pa pri čerpaní turbomolekulárnou vývevou. V našich
experimentoch sme nevyužili možnosť dopúšťať iné pracovné plyny a merania sme
uskutočnili na vzduchu pri normálnom tlaku (1 bar). Presnosť nastavenia teploty je max.
1 °C. Maximálny nárast teploty za minútu je 500 °C. Tu uvedené teploty sú nominálne
zistené meraním pomocou termočlánku zabudovaného do ohrevnej platničky. V kapitole
4.6.1 ukážeme, že odchýlky reálnych teplôt na povrchu našich vzoriek sú okolo ± 20 °C.
V teplotnej komôrke DHS 1100 sme vykonali proces teplotnej oxidácie vzoriek
s rôznym obsahom tantalu. Vzorky boli žíhané v krokoch po 100 °C do teploty 1100 °C.
Nábeh a stabilizácia teploty v každom kroku trval približne minútu. Na každej teplotnej
úrovni bolo v BB usporiadaní vykonané krátke (5 až 7 min) meranie rtg. difrakcie
v rozsahu 20 ~ 20° až 80° s krokom ∆20 = 0,05°. Merali sme s plošným detektorom
v skenovacom jednodimenzionálnom režime. V tomto režime zaznamenávame aj slabšiu
intenzitu od vrstiev. Ekvivalentné meranie by s bežným bodovým detektorom trvalo
približne 10 hodín.
Cieľom experimentu bolo zistiť, pri akej teplote dochádza k oxidácii vrstiev a aké
oxidy vznikajú. Na vyžíhaných vrstvách sme potom pri izbovej teplote vykonali ešte raz
dlhé meranie v GIXRD usporiadaní v rozsahu 20 ~ 7° až 142° s krokom ∆20 = 0,02°
(obr. 25). Týmto meraním sme potlačili vplyv šumu a zvýšili presnosť získaných
informácií o fázach.
Vzorka Ti-B-N bez obsahu Ta si pri žíhaní uchovala amorfný charakter až po teplotu
600 °C (obr. 21). Píky v polohách 20 ~ 25° a 33° pochádzajú od hliníkového držiaka

komôrky, a počas merania sa s rastúcou teplotou nemenia, rovnako ako pík v 20 ~ 28°,

ktorý pochádza zrejme od grafitového klobúčika. Pík v 20 ~ 41,3° prislúcha substrátu

(Al2O3). Pri teplote 600 °C sa objavuje slabučký pík v polohe 20 ~ 27,3°. Niekde medzi
600 °C až 700 °C dochádza k formovaniu oxidu. Na zázname pri 700 °C sú zreteľné píky

v 20 ~ 27,3°, 35,7°, 41° a 53,9° prislúchajúce podstechiometrickej tetragonálnej fáze
rutilu Ti0.936O2 s mriežkovými parametrami a = 4,593 Å
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a F = 2,959 Å. Píky sú

v dôsledku in-situ merania (pri teplote 700 °C) mierne posunuté k nižším hodnotám
v porovnaní s tabuľkovými hodnotami. Po relaxácií mriežky pri izbovej teplote sme
vykonali GIXRD meranie, ktorého výsledkom sú píky v polohách približne zhodných
s databázovým záznamom (obr. 25). Pri ďalšom zvyšovaní teploty sa fázové zloženie
nemení.

Obr. 21: XRD spektrum vzorky Ti-B-N žíhanej na vzduchu do teploty 1100 °C. Šípkami sú vyznačené
artefakty od teplotnej komôrky.

Aj u vzoriek s obsahom tantalu 15 at. % vidíme píky od komôrky a od substrátu
(obr. 22). Pri teplote 600 °C opäť pozorujeme pík v 20 ~ 27,3°, ktorý prislúcha formujúcej
sa tetragonálnej fáze rutilu, ktorá je jasne viditeľná pri teplote 700 °C. Podľa kvalitatívnej
analýzy ide pravdepodobne o rutil TiB0.024O2 legovaný malým množstvom bóru
s mriežkovými parametrami B = 4,609 Å a F = 2,967 Å. Navyše, pri teplote 700 °C je už

prítomný aj oxid Ta2O5 so silnými reflexiami v 20 ~ 27,2°, 28,2°, 28,6°, 36,6°... Pri teplote

1100 °C je prítomný aj monoklinický oxid TiTa2O7, ktorého reflexie v polohách
20 ~ 23,85°, 26,33°... sú viditeľné na GIXRD zázname.
Pri ďalšom náraste obsahu tantalu na hodnotu 23 at. % dochádza k formovaniu oxidu
Ta2O5 už pri teplote medzi 500 °C až 600 °C, kedy sú reflexie jasne viditeľné. Pri teplote
700 °C vidíme reflexie od TiTa2O7 a slabú reflexiu 20 ~ 27,19° od rutilu Ti0.936O2, ktorého
mriežkové parametre sú B = 4,59 Å a F = 2,957 Å. Z porovnania intenzít vyplýva

prevládajúca prítomnosť Ta2O5.
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obr. 22: XRD spektrum vzorky Ti-Ta-B-N s obsahom tantalu 15 at. % žíhanej na vzduchu do teploty 1100°C.
Šípkami sú vyznačené artefakty od teplotnej komôrky.

Obr. 23: XRD spektrum vzorky Ti-Ta-B-N s obsahom tantalu 23 at. % žíhanej na vzduchu do teploty
1100 °C.

U vzoriek s najvyšším obsahom tantalu 40 at. % (obr. 24) nastáva oxidácia už
pri teplote medzi 400 °C a 500 °C. Pri teplote 500 °C vidno silné reflexie Ta2O5. Pri teplote
medzi 600 °C až 700 °C sa začína formovať TiTa2O7. Pri tejto teplote pík v 20 ~ 27,17° už
neprislúcha teplotnej komôrke, ale najsilnejšej (101) reflexií anatasu TiO2, čo potvrdilo aj
GIXRD meranie. Podiel týchto fáz je však v porovnaní s Ta2O5 zanedbateľný.
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Obr. 24: XRD spektrum vzorky Ti-Ta-B-N s obsahom tantalu 40 at. % žíhanej na vzduchu do teploty
1100 °C.

Obr. 25: GIXRD merania po žíhaní na vzduchu. Užší výrez 2θ kvôli prehľadnosti.

Zistili sme, že so zvyšovaním obsahu tantalu vo vzorke sa znižuje teplota, pri ktorej
nastupuje oxidácia v rozsahu približne od 700 °C u vzoriek bez obsahu Ta do 400 °C až
500 °C u vzoriek s najvyšším obsahom Ta. Vo vzorkách bez tantalu je po žíhaní prítomný
rutil, ale má menší mriežkový parameter ako stechiometrický rutil B = 4,594 Å,
F = 2,959 Å, čo súvisí s procesom ako vznikol. Po pridaní tantalu nastupuje Ta2O5, ale

stále vidíme aj reflexie TiO2, ktoré sú posunuté, k väčším hodnotám a je možné, že TiO2 je
legovaný bórom. Prevažuje však už Ta2O5, pretože má väčšiu afinitu ku kyslíku ako Ti.
51

Merania sme robili na nežíhaných vzorkách priamo po depozícií. Bór sa hneď viaže
na kyslík a uniká zo vzorky prostredníctvom volatilných zlúčenín. S rastúcou teplotou
dochádza tiež k úniku dusíka. V dôsledku týchto faktov sa iné ako oxidické kryštalické
fázy nestihli vytvoriť. S rastúcim podielom Ta klesá podiel B a tým aj jeho podiel
v amorfnej zložke. Z tohto dôvodu sa kyslík skôr viaže na Ti a Ta. V úvode žíhania sú
prítomné amorfné zlúčeniny Ti, Ta s N a B, ktoré ale nevieme našimi rtg. meraniami
identifikovať. Vidíme len prítomnosť istého amorfného podielu s pozorovaním širokého
maxima v polohe ~ 34,2°. Do budúcna by bolo zaujímavé urobiť podobnú analýzu
na vzorkách žíhaných vo vákuu, kde sa vytvorila už kubická metastabilná fáza TiTaN2,
a až následne žíhať na vzduchu v kombinácií s meraním mechanických vlastností.
4.6.1

Teplotná kalibrácia komôrky

Hoci je možnosť nastavenia teploty DHS 1100 komôrky pri in-situ meraniach
s presnosťou ±1 °C, pre teplotný údaj máme len informáciu z termočlánku umiestneného
zo spodnej strany ohrevnej podložky v komôrke a zrejme teplota na povrchu substrátu
môže byť odlišná. V tejto podkapitole uvedieme výsledky pokusov o kalibráciu teploty
na základe meraní ďalším termočlánkom priamo v kontakte so vzorkou, pomocou detekcie
fázového prechodu a pomocou posunu difrakčných maxím niektorých substrátov.
Na obrázku 26 je ukázaný časový priebeh teploty na termočlánku umiestnenom
výrobcom DHS komôrky zo spodnej strany AlN podložky a zároveň teplotný priebeh
meraný doplnkovým termočlánkom TC. Termočlánok typu K bol vyrobený zvarom dvoch
tenkých drôtov (0,25 mm) materiálov chromel a alumel s veľkosťou zvaru < 0,5 mm
a s tvarom deformovanej gule. Termočlánok TC bol uchytený na povrchu Al2O3 substrátu
prítlakom pomocou ďalšieho substrátu. Z meraní vidno, že približne od 500 °C nastáva
odklon od nominálnej DHS teploty a pri najvyššom bode 1100 °C ukazuje TC 1020 °C.
Podobný priebeh a odklon sme zaznamenali aj pre TC v dotyku priamo s ohrevnou
doštičkou AlN, pre TC pritlačené k Si substrátu a pre dotyk s Al2O3 substrátom
bez prítlaku inou doštičkou. Pri týchto meraniach je dosť možné, že termočlánok
neukazoval reálnu teplotu povrchu, ale že bol čiastočne chladený svojimi prívodmi,
prípadne nedostatočnou plochou dotyku TC - substrát.

52

Obr. 26: Modrá: časový priebeh teploty na originálnom termočlánku umiestnenom zo spodnej strany AlN
podložky. Červená: teplotný priebeh meraný doplnkovým termočlánkom TC.

Vzhľadom na veľkú neistotu pri meraniach pomocou TC, sme zvolili kalibráciu
pomocou prechodu α → β na polykryštalickom SiO2. SiO2 bolo najprv rozdrvené v trecej
miske a pripravený prášok bol umiestnený priamo na AlN držiak v DHS komôrke.
Pri meraniach sme použili malý uhol dopadu a celý držiak bol naklonený o cca 80° voči
štandardnej vertikálnej polohe vzoriek. Tým sme chceli zabrániť vysypaniu prášku z AlN
podložky. Na obr. 27 je ukázaný výsledok meraní v úzkom intervale okolo píkov α - SiO2,
ktoré od 560 °C zmiznú a od teploty 570 °C pozorujeme postupný nárast píkov β - SiO2.
Z literatúry je α → β prechod očakávaný v 573 °C [33]. U nás sme pozorovali prechod
v rozmedzí 560 - 575 °C.

Obr. 27: Difrakčné záznamy v okolí píkov (212), (301), (023) α - SiO2 a (212), (203) β - SiO2 v
okolí fázového prechodu Tp = 573 °C.
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Pre

ešte presnejšie overenie a kalibráciu teploty na povrchu vzoriek v teplotnej

komôrke, sme zvolili meranie pomocou teplotného posunu difrakčných maxím. Z posunu
∆20 sme následne určili zmenu mriežkového parametra a pomocou neho aktuálnu teplotu
substrátu. Využili sme pri tom tabelované nominálne teplotné závislosti mriežkových
parametrov pre MgO, Al2O3 a Si [34; 35]. Závislosť takto získanej reálnej teploty Treal
pri nominálných hodnotách Tnom je vynesená v grafe na obrázku 28. Je vidno, že odklon
reálnych teplôt je menší ako pre TC (v intervale ±20 °C) a na časti priebehu je dokonca
kladný. Pre lepšie zobrazenie je na obrázku 29 znázornená závislosť len rozdielu takto
získanej teploty Treal a nominálnej DHS teploty. Pre oxidy MgO a Al2O3 pozorujeme
približne rovnaký priebeh. Pre Si substrát ukazuje závislosť mierne nižšie hodnoty
rozdielov, čo môže byť sčasti spôsobené aj netransparentným substrátom. Tieto merania
dobre určujú teplotu povrchov substrátov, keďže penetračná hĺbka počas týchto rtg. meraní
je < 10 µm. Keďže naše Ti-B-Ta-N vzorky boli deponované na Al2O3 substráty. Preto sme
použili výsledok kalibrácie na tomto materiáli a fitovali polynómom 5. stupňa. V tabuľke
v obrázku 28 sú uvedené výsledné fitovacie parametre.

Obr. 28: Meraná závislosť teploty substrátov určená z polôh difrakčných maxím vzhľadom k nominálnej
teplote. Tabuľka: fitovacie parametre polynomickej kalibračnej krivky pre Al2O3.
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Obr. 29: Závislosť rozdielu Treal - Tnom z výsledkov na obr. 28.

4.6.2 Vplyv rozjustovania polohy vzorky na posun difrakčných maxím
Nepresné nastavenie povrchu vzorky do osy inak presne najustovaného goniometra
spôsobuje systematický posuv difrakčných maxím (hlavne pre malé difrakčné uhly) [16].
Počas „in-situ“ merania pri vyššej teplote dochádza v dôsledku teplotných rozťažností
k miernemu posuvu z-polohy povrchu vzorky vzhľadom na os otáčania goniometra.
V priamom a úzkom zväzku s veľmi úzkou štrbinou pri 2θ = 0° sme merali zmenu polohy
substrátu Al2O3 umiestneného v teplotnej komôrke. Pomocou skenovania z a natáčania
vzorky ω sme pri niekoľkých teplotách určili zmeny z-polohy povrchu vzorky.
Na obrázku 30 je znázornená závislosť polohy z od teploty, kde je vidno pri najvyššej
teplote odklon okolo 0,2 mm.
Pre overenie vplyvu rozjustovania z-polohy sme pomocou štandardu (polykryštalický
Si, B = 5,430 Å pri izbovej teplote) sledovali posun difrakčných maxím. Platí vzťah [22]:
∆20 = −

I∆Q ¬® ¯
¾

,

kde ∆20 je posunutie, ktoré by malo nastať, ∆? je rozjustovanie vzorky (vzdialenosť
od stredu) a ¿ = 320 mm je polomer goniometra. Výsledok je znázornený na obrázku 31.
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Obr. 30: Overenie zmeny polohy z vzorky v teplotnej komôrke vplyvom zmeny teploty. Červená krivka je fit
parabolickej funkcie (v texte).

Pri najvyššej teplote je odklon ~ 0,2 mm, pričom v obrázku 31 pre ∆? = 0,2 je ∆2θ do
0,07°. Vzhľadom na to, že zariadenie neobsahuje automatickú korekciu z - polohy,
používali sme pri všetkých teplotných meraniach kalibračnú krivku závislosti
na obrázku 30 :

∆z = 0,00519 – 1,17845.10-4 T – 5,52694.10-8 T2.
Pri každej zmene teploty o 100 °C sme uplatnili korekciu z - polohy podľa tohto vzťahu.

Obr. 31: Vplyv vysunutia vzorky z osy goniometra na uhlové polohy reflexií.
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ZÁVER

Röntgenovou difrakciou sme vyšetrovali štruktúrne zloženie kvaternárneho systému
Ti-Ta-B-N s rôznym obsahom tantalu (0 at. %, 15 at. %, 23 at. % a 40 at. %). Analyzované
vzorky boli pripravené DC magnetrónovým naprašovaním a následne žíhané vo vákuu
pri teplotách 900 °C, 1000 °C, 1100 °C, 1200 °C a 1300 °C. Pomocou WDS analýzy sme
určili chemické zloženie vrstiev. Prvkové zloženie vrstiev po depozícii bolo Ti0.21B0.79N,
Ti0.34Ta0.32B0.34N, Ti0.34Ta0.46B0.2N a Ti0.16Ta0.82B0.02N. Z nameraných rtg. záznamov sme
kvalitatívne určili fázové zloženie vzoriek. Rietveldovou metódou sme pomocou
počítačového programu Maud s presnosťou ±15 % určili objemové podiely prítomných
fáz, mriežkové parametre a veľkosť zŕn.
Po depozícií mali všetky vzorky amorfný charakter. Následné žíhanie vrstiev viedlo
k vzniku nanokompozitného systému. Vo vrstvách Ti-B-N bez obsahu Ta sme pri teplote
1100 °C pozorovali formovanie kubickej TiN0.9 fázy s veľkosťou kryštalitov 2 – 3 nm,
ktoré boli zrejme rozptýlené v amorfnej fáze BTiyNx. WDS analýza ukázala, že ďalší
nárast teploty žíhania bol sprevádzaný únikom dusíka. Pri teplote 1200 °C sme pozorovali
prítomnosť tetragonálnej fázy Ti2N. Vyčerpanie dusíka z amorfnej fázy viedlo
k formovaniu hexagonálnej TiB2 fázy.
Štruktúrna transformácia Ti-Ta-B-N povlakov nastala pri nižších teplotách
v porovnaní s Ti-B-N povlakmi. Už pri teplote 900 °C sme pozorovali prítomnosť
nanokryštalickej metastabilnej fázy TaTiN2 a amorfnej zložky BTiy(Taz)Nx. Postupné
formovanie stabilnej kryštalickej fázy bolo sprevádzané únikom dusíka z neusporiadanej
fázy, dekompozíciou metastabilnej fázy TaTiN2 na stabilnejšie produkty, fázovými
zmenami a zväčšovaním veľkosti zŕn.
WDS analýza ukázala že s rastúcim množstvom tantalu klesá podiel bóru a teda aj
podiel amorfnej zložky vo vrstvách Ti-Ta-B-N. Vo vrstvách s najmenším obsahom Ta bol
ešte dostatok bóru na formovanie hexagonálnych diboridových fáz TaB2 a TiB2.
Vyparovanie bóru z neusporiadanej fázy prostredníctvom volatilných kyselín viedlo
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pri teplote 1200 °C k transformácií diboridov na boridy. Pozorovali sme vznik
ortorombickej TaB fázy a kubickej TiB fázy. Vo vrstvách s obsahom Ta 23 at. %
a 40 at. % sme videli už iba o-TaB. Súčasne nastala dekompozícia kubickej TaTiN2 fázy
za vzniku kubickej alebo hexagonálnej TaNx fázy. S rastúcou teplotou sa zmenšoval podiel
dusíka v hexagonálnej TaNx fáze (x bolo v rozsahu od 0,43 do 1).
Pokles množstva bóru s rastúcim obsahom Ta sa prejavil aj v kvantitatívnej analýze.
U vzoriek s najmenším obsahom Ta boli pri najvyššej teplote 1300 °C v dôsledku
vyčerpania dusíka prítomné hlavne boridy c – TiB (38 %), o – TaB (36 %) a kubický
Ti (23 %). Vo vzorke s obsahom Ta 23 at. % sme určili objemové podiely o – TaB (67 %)
a h – TaN0.43 (33 %). Vo vzorke s najvyšším obsahom Ta bol objemový podiel o – TaB
fázy už len 12 % v porovnaní s h – TaN0.43 ~ 88 %.
Prezentované experimentálne výsledky sú v dobrej zhode s teoretickou štúdiou, ktorá
nebola súčasťou tejto diplomovej práce. Aj z ab-initio výpočtov [13] sa ukazuje, že BN
tvorí neusporiadanú amorfnú fázu. Výpočty väzbových a formačných energií ukazujú, že
najpriaznivejšie produkty dekompozície Ti-Ta-B-N sú kubický TiN a hexagonálny TiB2,
ktoré sa objavili ako prvé pri žíhaní Ti-B-N.
Prvý krát bola skúmaná teplotná stabilita vrstiev Ti-B-N, ktoré boli legované
tantalom. Bol predpoklad, že dopovanie Ti-B-N vrstiev tantalom povedie k zlepšeniu ich
húževnatosti. Zvyšovaním množstva tantalu so znižujúcim sa podielom amorfnej zložky
v povlakoch sa tvrdosť zvýšila viac ako dvojnásobne. Zároveň sa zväčšoval modul
pružnosti E, pričom pomer H/E sa zvýšil nad 0,1. Budúce merania by mali potvrdiť,
zlepšenie húževnatosti a odolnosť vrstiev voči praskaniu [3].
Pomocou teplotnej komôrky rtg. difrakčného zariadenia sme žíhali vzorky aj
na vzduchu do teploty 1100 °C. V rozsahu teplôt od 100 °C do 1100 °C sme na každej
stostupňovej teplote vykonali krátke in-situ meranie rtg. difrakcie. Zistili sme, že u vzoriek
bez obsahu Ta dochádza k oxidácií pri teplote 600 °C. Od tejto teploty sme pozorovali
prítomnosť oxidu titánu. Nárast obsahu Ta viedol k znižovaniu teploty, pri ktorej nastupuje
oxidácia až na asi 400 °C u vzoriek s obsahom Ta 40 at. %. Vo vrstvách Ti-Ta-B-N sme
pozorovali formovanie Ta2O5. Zníženie teploty nastupujúcej oxidácie bolo spôsobené
hlavne poklesom množstva bóru s rastúcim obsahom Ta. Bór sa viaže na kyslík a vyparuje
prostredníctvom volatilných oxidov. Bez prítomnosti bóru sa kyslík skôr začína viazať
na Ti a Ta. Oxidy TiO2 a Ta2O5 následne vytvárajú povrchovú vrstvu na vzorkách.
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